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(หนาท่ี 1 จาก 3) 

 
 

 
ประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ฉบับที ่2 

เรื่อง 
หลักเกณฑการสมัครและสอบวิชาเฉพาะ ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ปการศึกษา 2565  
 

ตามที่ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) ไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร

บัณฑิต ปการศึกษา 2565 ตามประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ฉบับที่ 1 ลงวันที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

แลวนั้น เพื่อใหการดําเนินการสอบวิชาเฉพาะ ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ปการศึกษา 2565 เปนไปดวย

ความเรียบรอย กสพท ไดกําหนดรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท สําหรับผูที่มีคุณสมบัติครบถวน

ตามประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
 

โปรดใหความสนใจเปนพเิศษในทุกขั้นตอน หากผูใดปฏิบัติไมครบถวนสมบูรณ กรอกขอมูลที่ไมเปนความจริง จะเปนเพราะ
เจตนาหรือไมก็ตาม จะถือวาเปนผูที่ขาดสิทธิ์ในการเขาสอบวิชาเฉพาะของ กสพท 

 

1.  วิธีการสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท 
1.1  สมัครผานอินเทอรเน็ต โดยเขาไปที่เว็บไซตของสถาบันที่เขารวมการคัดเลือกกับ กสพท แลว click  “การรับ

สมัครสอบวิชาเฉพาะ ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย” โดย กสพท เปดระบบใหสมัครระหวาง
วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  กรอกขอมูลใหครบถวนตามแบบฟอรม (กสพท 01) พรอมทั้งแนบไฟล รูปถาย
และเอกสารประกอบ ดังนี้ 
1.1.1 รูปถายดิจิทัลปจจุบันของผูสมัคร (ถายมาไมเกิน 6 เดือน) เปนภาพเดี่ยว พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ําเงิน หนา

ตรงเต็มหนา สวมชุดสุภาพ  ไมสวมหมวก ไมสวมแวน และจะตองไมถูกปรับแตงทางดิจิทัล เปนไฟล
นามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกวาง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน 
240 KB    ดังภาพตัวอยางที่  www9.si.mahidol.ac.th   

1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดานหนาที่มีรูปของผูสมัคร บนกระดาษขนาด A4  ผูสมัครลงลายมือชื่อ-สกุล
รับรองเอกสารถูกตองแลวสแกนเปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเทากับ A4 ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 

1.1.3 สําเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา บนกระดาษขนาด  A4  แลวสแกนเปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .pdf 
ขนาดภาพเทากับ A4 ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 
1.1.3.1 ผูที่กําลังศึกษาชั้นปสุดทายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใชหนังสือรับรอง (ปพ. 7) ที่มีการ

ประทับตราของโรงเรียน สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายตามหลักสูตรของโรงเรียน
นานาชาติทั้งในและนอกประเทศไทยใชเอกสารรับรองวาเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายตาม
หลักสูตรของโรงเรียนนั้นๆ 

1.1.3.2 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใชใบประกาศนียบัตร (ปพ. 2) หรือใบระเบียน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ. 1:พ) สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและนอก
ประเทศไทยใชเอกสารรับรองวาเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนั้นๆ 

1.1.3.3 นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงกวาชั้นปที่ 1 ใช เอกสารการไดรับอนุมัติให
ลาออกจากการเปนนิสิต/นักศึกษา (ตามประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกฯ ฉบับที่ 1)  

1.1.3.4 ในกรณีที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 ใหสงสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต/นักศึกษามาดวย  
1.1.4 ผูสมัครที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล ใหแสดงหลักฐานทุกฉบับโดยถายสําเนาเอกสารการเปลี่ยน

ชื่อ และ/ หรือ นามสกุล บนกระดาษขนาด A4  แลวสแกนเปนไฟล นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพ
เทากับ A4 ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 
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(หนาท่ี 2 จาก 3) 

 

y ใหผูสมัครตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลวจึงกดยืนยันขอมูลกอนการสั่งพิมพใบสมัคร  
 

1.2  ผูสมัครสอบตองสั่งพิมพเอกสารจากหนาจอ ดังตอไปนี้ 
1.2.1  ใบสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท (แบบฟอรม กสพท 01)  
1.2.2  เอกสารเพื่อนําไปชําระเงิน (แบบฟอรม กสพท 02) ที่มีบารโคด นําไปชําระเงิน 

1.3  กรณีตองการแกไขขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ฯลฯ ใหผูสมัครสแกนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนดานหนาที่มีรูปของผูสมัครเปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเทากับ A4 ขนาดไฟล 
ไมเกิน 2 MB ลงนามรับรองสําเนาเอกสารถูกตองทุกฉบับ พรอมทั้งแจงขอมูลที่ตองการแกไขผานอีเมล
cotmes.info@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จะไมมีการแกไขใดๆ หากพนกําหนดดังกลาว 

1.4   ในกรณีที่ผูสมัครไมสามารถหาคอมพิวเตอรเพื่อใชสงขอมูลในการสมัครได สามารถติดตอนัดหมายเพื่อใชบริการ

คอมพิวเตอรในจุดตางๆ ไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-419 6446 หรือ 02-419 6463 เฉพาะวัน เวลาราชการ โดยตองติดตอลวงหนา

กอน 3 วันทําการ เพื่อทําการนัดหมายใหทานไปใชบริการในที่ตางๆ ดังนี้ 

x คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล งานบริการการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 
x คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต งานบริการการศึกษา อาคารคุณากร ชั้น 3 
x คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานบริการการศึกษา อาคารราชนครินทร ชั้น 1 
x คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร งานแพทยศาสตรศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 
ชั้น 6 

x คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชั้น 6 
x คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หนวยกิจการนักศึกษา อาคารแพทยศาสตรศึกษา “ราชนครินทร” 
ชั้น 7  

 โดยผูสมัครสามารถเดินทางไปสมัครผานอินเทอรเน็ต ณ จุดบริการขางตน ในวันเวลาที่นัดหมายและตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 1.1 
1.5  การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองขอมูลดังกลาวตาม

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

1.6  ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และ
ตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวา
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามาแสดงไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของ กสพท จะถือวาผูสมัครสอบ
เปนผูขาดสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้มาแตตน 

 

2.  เอกสารประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท 
          ผูสมัครสอบไมตองสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ 1.1 แตจะตองเตรียมเอกสารประกอบการ

สมัครทั้งที่อัปโหลดและที่สั่งพิมพจากหนาจอ เพื่อน ามาใหคณะ/สถาบันตรวจสอบหลังการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
สัมภาษณและตรวจสุขภาพ ดังนี้ 
2.1  ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ (กสพท 01) ที่สั่งพิมพจากหนาจอ (หนาตรวจสอบขอมูล) และลงลายมือชื่อ-สกุลผูสมัครครบถวน  
2.2  บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชื่อ-สกุล รับรองส าเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
2.3  เอกสารตนฉบับคุณวุฒิการศึกษา และสําเนาเอกสารที่อปัโหลด ตามขอ 1.1.3  
2.4  หลักฐานการไดรับอนุมัติใหลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษา กอนวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สําหรับผูที่มีคุณสมบัติ

ตามประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกฯ ฉบับที่ 1 ขอ 1.6 ควบคูกับสําเนาเอกสารตามขอ 1.1.3.3  
 

   การสมัครจะสมบูรณ เมื่อผานการตรวจสอบแลววาขอมูลถูกตองครบถวนและด าเนินการครบถวนตามขั้นตอนที่ก าหนด 
3.  การช าระคาสมัครสอบวิชาเฉพาะ ผานธนาคาร 

3.1  คาสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท จํานวนเงิน 750  บาท 
3.2.  วิธีการชําระเงิน 




