ประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ฉบับที 1
เรือง
หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2565
ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ตามที กลมสถาบัน พทยศาสตร หงประ ทศ ทย (กสพท) ด ขารวมการคัด ลือกบคคล ขาศึกษา นสถาบันอดมศึกษา
นระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ปการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที 3 ดยมี ทปอ.
ปนหนวยกลาง นการรับสมัครผานทาง วบ ซต ละกาหนด ทียบ ห กสพท สมือน ปน 1 มหาวิทยาลัย ทีมี 58 สาขาวิชา
ผูสมัครทีเลือกสาขาวิชาทีรวมการคัดเลือกกับ กสพท ตองมีคณสมบัติตามหลัก กณฑการคัด ลือกฯ ของ กสพท ขาสอบวิชา
ฉพาะกับ กสพท ละวิชาสามัญ กับ ทปอ. ปการศึกษา 2564 ทังนี กสพท ดรับมอบอานาจจากคณะ/วิ ทยาลั ย/สานักวิชา
พทยศาสตร 16 สถาบัน คณะ/สานักวิชาทันต พทยศาสตร 12 สถาบัน คณะสัตว พทยศาสตร 11 สถาบัน ละคณะ ภสัช
ศาสตร 11 สถาบั น นการดา นิ นการคัด ลื อกผมี ความประสงคจะ ขาศึ กษาหลั กสตร พทยศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสตรทั นต
พทยศาสตรบัณฑิต หลักสตรสัตว พทยศาสตรบัณฑิต ละหลักสตร ภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2565 ดยมีรายละ อียด
ดังนี
1. คุณสมบัติพืนฐานของผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ
1.1 ปนผทีมีความรับผิดชอบสง มีความละ อียดรอบคอบ ซือสัตยสจริต ทีสามารถ สดง ห หน ดทกขันตอน ตัง ต
ขันตอนการสมัครสอบ การสอบขอ ขียน การสัมภาษณ ละตรวจสขภาพ
1.2 ปนผสา รจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสตรหรือกาลังศึกษาชันปสดทาย นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ละคาดวาจะจบการศึกษากอน ดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
สาหรับผทีสมัครหลักสตรทันต พทยศาสตรบัณฑิต ตองสา รจการศึกษาหรือกาลังศึกษา นสายวิทยาศาสตรหรือ
ทียบ ทา ทานัน
1.3 ปนผมีสัญชาติ ทย ยก วนผทีสมัคร ขาศึกษา นสถาบัน อกชนที ขารวมกับ กสพท
1.4 ปนผมีคณสมบัติครบถวนทีจะ ปปฏิบัติงาน นสวนราชการหรือหนวยงานตาง ของรัฐ ตามระ บียบของทาง
ราชการ รืองการปฏิบัติงานชด ชทน สาหรับผสมัคร ขาศึกษา นหลักสตร พทยศาสตรบัณฑิต หลักสตรทันต
พทยศาสตรบัณฑิต ละหลักสตร ภสัชศาสตรบัณฑิต ยก วนผทีสมัคร ขาศึกษา นสถาบัน อกชน
1.5 นปการศึกษา 2564 ม ปนผทีกาลังศึกษาอยชันปที 1 นมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ นหลักสตร
ตอ ปนี เวนแต ดรับการอนมัติ หลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกอนวันที 25 มษายน 2565
1.5.1 หลักสตร พทยศาสตรบัณฑิต สาหรับผทีสมัคร นหลักสตร พทยศาสตรบัณฑิต
1.5.2 หลักสตรทันต พทยศาสตรบัณฑิต สาหรับผทีสมัคร นหลักสตรทันต พทยศาสตรบัณฑิต
1.5.3 หลักสตรสัตว พทยศาสตรบัณฑิต สาหรับผทีสมัคร นหลักสตรสัตว พทยศาสตรบัณฑิต
1.5.4 หลักสตร ภสัชศาสตรบัณฑิต สาหรับผทีสมัคร นหลักสตร ภสัชศาสตรบัณฑิต
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1.6 ม ปนผทีกาลังศึกษา กินชันปที 1 นมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเวนผที ดรับการอนมัติ หลาออก
จากการศึกษา ดย ดรับการอนมัติ หลาออกจากมหาวิทยาลัยทีศึกษากอนวันที 10 ตลาคม 2564 ละผทีคาดวาจะ
จบการศึกษาระดับอดมศึกษา นปการศึกษา 2564
(ผทีศึกษา กินชันปที 1 หมายถึง ผทีมีสถานภาพนิสิต/นักศึกษา กินกวาชันปที 1 อัน ด ก ผที ดลงทะ บียน น
รายวิชาบังคับของชันปทีสงกวาปที 1 หรือผทีมีสิทธิลงทะ บียน นรายวิชาบังคับตัง ตชันปที 2 ขึน ป มจะ ด
ลาพัก/ ดรับอนมัติ หลาพักการศึกษา ลว)
1.7 ม ปนผที ดรับ การคัด ลือ ก ละยืน ยัน สิท ธิ ขาศึก ษา นสถาบัน ที ขารวมการคัด ลือกบคคล ขาศึ กษา น
สถาบันอดมศึกษา นระบบกลาง (TCAS) ปการศึกษา 2565 (TCAS65) นรอบที 1 ฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
หรือ นรอบที 2 ควตา (Quota)
1.8 มมีปญหาสขภาพทังดานรางกาย ละจิต จทีจะ ปนอปสรรคตอการศึกษา ละการประกอบวิชาชีพ พทยหรือทันต พทย
หรือ สัต ว พทยหรือ ภสัช กร ตาม นวทางคณสมบั ติ ฉพาะของผสมั คร ขา รียนหลักสตร พทยศาสตรบัณฑิ ต
หลักสตรทันต พทยศาสตรบัณฑิต หลักสตรสัตว พทยศาสตรบัณฑิต ละหลักสตร ภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท
(ดรายละ อียด น วบ ซต www9.si.mahidol.ac.th)
1.9 สาหรับวิทยาลัย พทยศาสตรพระมงกฎ กลา ผสมัครตองมีคณสมบัติ พิม ติม พือ ปนนัก รียน พทยทหารหรือ
นักศึกษา พทย ตามทีทางวิทยาลัยฯ กาหนด ดรายละ อียดทาง วบ ซต ดที www.pcm.ac.th ตัง ตวันที 18
สิงหาคม 2564
2.

ขันตอนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2565 ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย
กิจกรรม
2.1 สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ทางอิน ทอร นต
รายละเอียดตามประกาศฯ ฉบับที 2
2.2 ผสมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ

2.3

2.4
2.5

2.6

วัน เดือน ป
วันที 1 – 20 ตลาคม 2564

หลังจากวันทีชาระเงินคาสมัครแลว 7 วัน
หากพบวา อกสาร มสมบรณ หทาการ ก ขกอน
วลา 16.00 น.ของวันที 30 ตลาคม 2564
ผสมัครยืนคารองอทธรณ นกรณีที มมีสิทธิ ขาสอบวิชา ตัง ตวันที 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วลา 16.00 น.
ฉพาะ ของ กสพท ดย กสพท ขอสงวนสิ ท ธิ นการ ของวันที 3 พฤศจิกายน 2564
พิ จ ารณาคารองอทธรณ ฉพาะกรณี ที กิ ด ความ
คลาด คลือนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท
สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบ ดย กสพท
วันเสารที 26 มีนาคม 2565
สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ละชาระ งินคาสมัครสอบ 9 สอบวันที 19 - 20 มีนาคม 2565
วิชาสามัญ จัดสอบ ดย ทปอ.
ติดตามประกาศของ ทปอ.
ผสมั ค รสอบทกคนตอง ขาสอบ 7 วิ ช าสามั ญ ด ก
ฟสิ ก ส คมี ชี ว วิ ท ยา คณิ ต ศาสตร1 ภาษาอั ง กฤษ
ภาษา ทย ละสังคมศึกษา
กสพท ประกาศคะ นนวิชา ฉพาะ
ประมาณวันที 20 มษายน 2565
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กิจกรรม
2.7 ผ ขาสอบยืนคารองขอตรวจสอบคะ นนวิชา ฉพาะ

วัน เดือน ป
ตัง ตวันที 20 มษายน 2565 จนถึง วลา 12.00 น.
ของวันที 22 มษายน 2565

2.8 สมัคร ละชาระ งินคาสมัครผานระบบ TCAS65 ตาม วันที 2 – 10 พฤษภาคม 2565
จานวนสาขาวิ ช าที ลือก ดยผสมั ครสามารถ ลื อก ด ติดตามประกาศของ ทปอ.
ตามที ทปอ. กาหนด ม กิน 10 สาขาวิชา (ศึกษาขอมูล
สาขาวิช าของ กสพท ที จะเลือ กได ในขอ 3 ของ
ประกาศฉบับนี)
2.9 ทปอ.ประกาศผลการคัด ลือกรอบที 3 ครังที 1
วันที 18 พฤษภาคม 2565
ติดตามประกาศของ ทปอ.
2.10 ผผานการคัด ลื อก นครังที 1 ยื นยั นสิท ธิ ขาศึกษา น วันที 18 – 19 พฤษภาคม 2565
ระบบ TCAS 65
ติดตามประกาศของ ทปอ.
2.11 ทปอ.ประกาศผลการคัด ลือกรอบที 3 ครังที 2
วันที 24 พฤษภาคม 2565
ติดตามประกาศของ ทปอ.
2.12 สถาบันสอบสัมภาษณ/ตรวจสุขภาพผูมีสิทธิเขาสอบ วันที 25 - 31 พฤษภาคม 2565
สัมภาษณและตรวจสุขภาพในรอบที 3
ทั งนี ผู สมั ครตองดาเนิ นการตามที สถาบั นกาหนดโดย
เครงครัด หากไมดาเนินการจะถือวาสละสิทธิไมประสงค
เขาศึกษาในสาขาวิชาทีไดรับการประกาศรายชือ
2.13 กสพท สงรายชื อผผานการสอบสั ม ภาษณ ละ วันที 1 มิถนายน 2565
ตรวจสขภาพ ขาระบบ TCAS65
2.14 สถาบันที ขารวมกับ กสพท ประกาศรายชือผยืนยันสิทธิ วันที 2 มิถนายน 2565
ขาศึกษา
หมายเหตุ ตารางกิจกรรมตามประกาศนี อาจมีการปรับ ปลียน ดตามความ หมาะสม ขอ หผสมัครสอบคัด ลือก
ติดตามประกาศบน วบ ซตของ ทปอ. ละ กสพท อยางสมา สมอ
3. ขอมูลสาขาวิชาของ กสพท ประกอบการพิจ ารณาสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS65
รอบที 3 (ของคณะ/วิทยาลัย/สานักวิชาแพทยศาสตร คณะ/สานักวิชาทันตแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
และคณะเภสัชศาสตร ทีเขารวมการคัดเลือกกับ กสพท
คณะ/วิทยาลัย/สานักวิชา และสถาบัน
1 คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอน กน
2 คณะ พทยศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3 คณะ พทยศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย – กรม
พทยทหารอากาศ กองทัพอากาศ
4 คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัย ชียง หม
5 คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เวบไซต
www.md.kku.ac.th
admission.md.chula.ac.th
admission.md.chula.ac.th

จานวนรับ
โดยประมาณ*
20
176
30

www.med.cmu.ac.th
www.med.tu.ac.th
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40
65

คณะ/วิทยาลัย/สานักวิชา และสถาบัน

เวบไซต

6 คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยน รศวร
7 คณะ พทยศาสตร รงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
8 คณะ พทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9 วิทยาลัย พทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
( รงพยาบาลราชวิถี) (สถาบัน อกชน)
10 วิทยาลัย พทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
( รงพยาบาล ลิดสิน) (สถาบัน อกชน)
11 วิทยาลัย พทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
( รงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (สถาบัน อกชน)
12 คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ รฒ
13 คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
14 คณะ พทยศาสตรวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
15 คณะ พทยศาสตรวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช- รงพยาบาลตากสิน
สานักการ พทยกรง ทพมหานคร
16 วิทยาลัย พทยศาสตรพระมงกฎ กลา** พศชาย
17 วิทยาลัย พทยศาสตรพระมงกฎ กลา** พศหญิง
18 สานักวิชา พทยศาสตร
มหาวิทยาลัย ทค น ลยีสรนารี
19 คณะ พทยศาสตรมหาวิทยาลัยบรพา
20 สานักวิชา พทยศาสตร มหาวิทยาลัย มฟาหลวง
21 คณะ พทยศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
(สถาบัน อกชน)
22 คณะทันต พทยศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23 คณะทันต พทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
24 คณะทันต พทยศาสตร มหาวิทยาลัย ชียง หม
25 คณะทันต พทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
26 คณะทันต พทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ รฒ
27 คณะทันต พทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอน กน
28 คณะทันต พทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
29 คณะทันต พทยศาสตร มหาวิทยาลัยน รศวร
30 สานักวิชาทันต พทยศาสตร
มหาวิทยาลัย ทค น ลยีสรนารี

www.med.nu.ac.th
med.mahidol.ac.th

จานวนรับ
โดยประมาณ*
30
110

www.si.mahidol.ac.th

244

www.rsu.ac.th/medicine

40

www.rsu.ac.th/medicine

13

www.rsu.ac.th/medicine

13

www.med.swu.ac.th
www.medaf.psu.ac.th
www.vajira.ac.th

145
40
50

www.vajira.ac.th

20

www.pcm.ac.th
www.pcm.ac.th
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/

60
40
12

www.med.buu.ac.th
www.admission.mfu.ac.th
www.siam.edu

32
16
15

www.dent.chula.ac.th
www.dt.mahidol.ac.th
www.dent.cmu.ac.th
www.dent.psu.ac.th

80
80
15
15

http://dent.swu.ac.th

58

www.dentistry.kku.ac.th
www.dentistry.tu.ac.th
www.dent.nu.ac.th
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/

15
45
40
10

การ หขอมลอัน ปน ทจหรือการปลอม ปลง อกสาร ปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผกระทาจะถกดา นินคดีตามกฎหมายจนถึงทีสด

(หนาที 4 จาก 8)

คณะ/วิทยาลัย/สานักวิชา และสถาบัน

เวบไซต

31 คณะทันต พทยศาสตร มหาวิทยาลัย นชัน (สถาบัน
อกชน)
32 คณะทันต พทยศาสตร มหาวิทยาลัย วส ทิรน
(สถาบัน อกชน)
33 วิทยาลัยทันต พทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
(สถาบัน อกชน)
34 คณะสัตว พทยศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
35 คณะสัตว พทยศาสตร มหาวิทยาลัย กษตรศาสตร
36 คณะสัตว พทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอน กน
37 คณะสัตว พทยศาสตร มหาวิทยาลัย ชียง หม
38 คณะสัตว พทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
39 คณะสัตว พทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล –
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการ พทย จาฟาจฬาภรณ
ราชวิทยาลัยจฬาภรณ
40 คณะสัตว พทยศาสตร
มหาวิทยาลัย ทค น ลยีมหานคร (สถาบัน อกชน)
41 คณะสัตว พทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
42 คณะสัตว พทยศาสตร
มหาวิทยาลัย ทค น ลยีราชมงคลตะวันออก
43 คณะสัตว พทยศาสตร
มหาวิทยาลัย ทค น ลยีราชมงคลศรีวิชัย
44 คณะสัตว พทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
45 คณะสัตว พทยศาสตร มหาวิทยาลัย วส ทิรน
46 คณะ ภสัชศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชาการบริบาลทาง ภสัชกรรม)
47 คณะ ภสัชศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(สาขาวิชา ภสัชกรรมอตสาหการ)
48 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
49 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย ชียง หม
50 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ รฒ
(สาขาวิชาการบริบาลทาง ภสัชกรรม)
51 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ รฒ
(สาขาวิชา ภสัชกรรมอตสาหการ)
52 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
53 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(สาขาวิชาการบริบาลทาง ภสัชกรรม)
54 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบรพา

www.nation.ac.th

จานวนรับ
โดยประมาณ*
60

https://western.ac.th

80

http://www.rsu.ac.th/dental

30

www.vet.chula.ac.th
www.vet.ku.ac.th
www.vet.kku.ac.th
www.vet.cmu.ac.th
www.vs.mahidol.ac.th
www.vs.mahidol.ac.th

110
35
10
10
40
10

www.vet.mut.ac.th

10

www.vet.msu.ac.th
https://vet.rmutto.ac.th

10
30

vet.rmutsv.ac.th

10

www.vet.psu.ac.th
https://western.ac.th
www.pharm.chula.ac.th

10
16
75

www.pharm.chula.ac.th

85

www.pharmacy.mahidol.ac.th
www.pharmacy.cmu.ac.th
pharmacy.swu.ac.th

120
85
20

pharmacy.swu.ac.th

20

www.pharm.tu.ac.th
www.pharmacy.msu.ac.th

30
10

pharm.buu.ac.th

60

การ หขอมลอัน ปน ทจหรือการปลอม ปลง อกสาร ปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผกระทาจะถกดา นินคดีตามกฎหมายจนถึงทีสด

(หนาที 5 จาก 8)

คณะ/วิทยาลัย/สานักวิชา และสถาบัน

เว็บไซต์

55 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบัน อกชน) pharmacy.siam.edu
(สาขาวิชาการบริบาลทาง ภสัชกรรม)
56 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัว ฉียว ฉลิมพระ กียรติ www.hcu.ac.th/faculty-of-pharmacy
(สถาบัน อกชน)
57 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ (สถาบัน อกชน)
(สาขาวิชาการบริบาลทาง ภสัชกรรม)
58 คณะ ภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอบลราชธานี
(สาขาวิชาการบริบาลทาง ภสัชกรรม)
รวมจานวนรับทังสิน

จานวนรับ
โดยประมาณ*
20
15

pharmacy.payap.ac.th

10

www.phar.ubu.ac.th

10
2,600

* ขอมูล ณ วันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จานวนรับนีอาจมีการเปลียนแปลง โปรดใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ
** ดูรายละเอียดในเวบไซต www.pcm.ac.th
4. เกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษาฯ
ผสมัครตองมีคณสมบัติตามที กสพท กาหนด ขาสอบวิชาสามัญทีจัดสอบ ดย ทปอ. ละวิชา ฉพาะทีจัดสอบ ดย
กสพท ดยนาคะ นนมา ช นการประมวลผลตามหลัก กณฑทีกาหนดรายละ อียดตามตาราง ดังนี
วิชาทีใชในการประมวลผล
ชือวิชา
นาหนักคะแนน
เงือนไข
วิชาสามัญ 70%
1. วิทยาศาสตร
40 %
- ตอง ดคะ นน มนอยกวา
จัดสอบโดย ทปอ.
(คิดคะ นนรวมของฟสิกส คมี
รอยละ 30 ของคะ นน ตม
ละชีววิทยา)
น ตละวิชา
2. คณิตศาสตร 1
20 %
- ชคะ นนสอบวิชาสามัญ
3. ภาษาอังกฤษ
20 %
นวันที 19 - 20 มีนาคม
4. ภาษา ทย
10 %
2565 ทานัน
5. สังคมศึกษา
10 %
วิชาเฉพาะ 30%
1. การทดสอบศักยภาพ นการรียนร ด ก ความสามารถ น - ชคะ นนทีสอบ นวันที 26
จัดสอบโดย กสพท ใน
การจับ จความคิดวิ คราะหสัง คราะห ชือม ยง
มีนาคม 2565 ทานัน
วันที 26 มีนาคม 2565
ความปนหต ปนผล ละการคิดอยางมีวิจารณญาณ
วันเดียว เทานัน
2. การประ มิน นวคิดทางจริยธรรม
5. กระบวนการคัดเลือกผูมีสิทธิเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีดังนี
5.1 ผมีคณสมบัติตามที กสพท กาหนด นขอ 1 ละ ขอ 4
5.2 ทปอ.จะนาคะ นนสอบวิชา ฉพาะทีจัดสอบ ดย กสพท รวมกับคะ นนสอบวิชาสามัญ ทีจัดสอบ ดย ทปอ. ตาม
หลั ก กณฑที กาหนด นขอ 4 ของประกาศฉบั บนี มาประมวลผล พื อจั ด รี ยงลาดั บ คะ นนของผสมั คร ละจะ
ประมวลผลการจัดลาดับผมีสิทธิ ขาสอบสัมภาษณ ละตรวจสขภาพของ ตละสาขาวิชา
การ หขอมลอัน ปน ทจหรือการปลอม ปลง อกสาร ปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผกระทาจะถกดา นินคดีตามกฎหมายจนถึงทีสด

(หนาที 6 จาก 8)

5.3 ผ ดรับคัด ลือกฯ ตามขอ 5.2 จะตองดา นินการตามที ตละสถาบันกาหนด
5.4 กสพท สงรายชือผผานการคัด ลือกจากการสอบสัมภาษณ ละตรวจสขภาพ ขาระบบ TCAS65 นวันที 1 มิถนายน
2565
5.5 ผสมัคร/ผ ดรับการคัด ลือก ทีมีลักษณะตามขอ 5.5.1-5.5.5 ถือวาไมมีสิทธิในการเขารับการคัดเลือก ถึง มวาจะ
ดรับการสงชือ ขาศึกษา นสถาบันอดมศึกษา ด ลวกตาม จะถกถอนสภาพการ ปนนิสิต/นักศึกษาของสถาบัน
นัน หากปรากฏภายหลังวา ปนผมีลักษณะดังตอ ปนี
5.5.1 ขาดคณสมบัติขอ ดขอหนึงตามประกาศ รืองหลัก กณฑการคัด ลือกบคคล ขาศึกษาหลักสตร พทยศาสตร
บัณฑิต หลักสตรทันต พทยศาสตรบัณฑิต หลักสตรสัตว พทยศาสตรบัณฑิต ละหลักสตร ภสัชศาสตร
บัณฑิต ปการศึกษา 2565 ของกลมสถาบัน พทยศาสตร หงประ ทศ ทย
5.5.2 หขอมลอัน ปน ทจ หรือจง จปกปดขอมล
5.5.3 อกสาร มถกตอง มครบถวน หรือ มตรงกับทีนา ขาสระบบฐานขอมลผสมัคร (upload) นตอนสมัคร
5.5.4 ปฏิบัติ มครบขันตอนตามทีกาหนด
5.5.5 กรณี มสมควรอืน นอก หนือจากขอ 5.5.1-5.5.4 ซึงคณะกรรมการอานวยการ กสพท จะพิจารณา ปน
ราย ป
6. หลักเกณฑทัวไป
6.1 หากมีผรอง รียน รืองการตรวจขอสอบวิชา ฉพาะ กสพท ขอสงวนสิทธิจะ หตรวจสอบ ฉพาะกระดาษคาตอบ
ของผรอง รียนคนนัน ทานัน มอนญาต หดขอสอบ ละ ฉลย รวมทัง มอนญาต หถายภาพหรือถายสา นา
กระดาษคาตอบ
6.2 กสพท ขอสงวนสิทธิ นการพิจารณา ม หสิทธิการสอบวิชา ฉพาะ สอบสัมภาษณ ละตรวจสขภาพ หากพบวา
ปนผกระทาผิดหรือรวมกระทาความผิด นการทจริต ด หรือปลอม ปลง อกสาร หรือความผิดอืน พือ ขาศึกษา
นสถาบันอดมศึกษา ด นชวง วลา 3 ปทีผานมา
6.3 นกรณีทีมีการประกาศรายชือผมีสิทธิสอบสัมภาษณ ละตรวจสขภาพ ลว ผสมัครตองดา นินการตามทีสถาบัน
กาหนด หาก มดา นินการจะถือวา มประสงคจะ ชสิทธิ ขาศึกษาผานระบบรับตรง (TCAS65) รอบที 3 ใน
สาขาวิชาทีไดรับการคัดเลือก
6.4 นกรณีทีผผานการคัด ลือกฯ นรอบที 1 (Portfolio) หรือรอบที 2 (Quota) นหลักสตร พทยศาสตร
บัณฑิต หลักสตรทันต พทยศาสตรบัณฑิต ละหลักสตร ภสัชศาสตรบัณฑิต ของสถาบันการศึกษาของรัฐ ที ด

ยืนยันสิทธิผาน ระบบ TCAS65 ของ ทปอ. ลว สถาบัน จะสงชือ นามสกล ละ ลขทีบัตรประจาตัว
ประชาชนของบคคลนันมายัง กสพท ดา นินการสงรายชือตอ ปยัง ทปอ. พือคัดชือออกจากการสมัคร
รอบที 3 ทีสมัคร นหลักสตรของสถาบันการศึกษาของรัฐ นระบบ TCAS65 รอบที 3 ของ ทปอ. ดังนี
6.4.1 หลักสตร พทยศาสตรบัณฑิต สาหรับผทีสมัคร นหลักสตร พทยศาสตรบัณฑิต
6.4.2 หลักสตรทันต พทยศาสตรบัณฑิต สาหรับผทีสมัคร นหลักสตรทันต พทยศาสตรบัณฑิต
6.4.3 หลักสตร ภสัชศาสตรบัณฑิต สาหรับผทีสมัคร นหลักสตร ภสัชศาสตรบัณฑิต
ทังนีหมายรวมถึงผผานการคัด ลือกฯ ทีสละสิทธิหลังจากยืนยันสิทธิ นระบบ TCAS65 ของ ทปอ. นรอบที 1
ละหรือรอบที 2 นกรณี ลือกทีสาขา ดิม

การ หขอมลอัน ปน ทจหรือการปลอม ปลง อกสาร ปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผกระทาจะถกดา นินคดีตามกฎหมายจนถึงทีสด

(หนาที 7 จาก 8)

