ประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง
หลักเกณฑการสมัครและสอบวิชาเฉพาะ ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ปการศึกษา 2565
ตามที กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ ทย (กสพท) ดกาหนดหลักเกณฑการคัด เลือกบุ ค คลเขาศึกษา น
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ปการศึกษา 2565 ตามประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ ทย ฉบับที 1 ลงวันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
แลวนัน เพือ หการดาเนินการสอบวิชาเฉพาะ ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ ทย ปการศึกษา 2565 เปน ปดวย
ความเรียบรอย กสพท ดกาหนดรายละเอียด ขันตอนการสมัครสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท สาหรับผูทีมีคุณสมบัติครบถวน
ตามประกาศ กสพท ฉบับที 1 ลงวันที 18 สิงหาคม 2564 ดังนี
โปรดใหความสนใจเปนพิเศษในทุกขั้นตอน หากผูใดปฏิบัติไมครบถวนสมบูรณ กรอกขอมูลที่ไมเปนความจริง จะเปนเพราะ
เจตนาหรือไมก็ตาม จะถือวาเปนผูที่ขาดสิทธิ์ในการเขาสอบวิชาเฉพาะของ กสพท
1. วิธีการสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท
1.1 สมัครผานอินเทอรเน็ต ดยเขา ปทีเวบ ซตของสถาบันทีเขารวมการคัดเลือกกับ กสพท แลว click “การรับ
สมัครสอบวิชาเฉพาะ ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ ทย” ดย กสพท เปดระบบใหสมัครระหวาง
วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กรอกขอมูล หครบถวนตามแบบฟอรม (กสพท 01) พรอมทังแนบ ฟล รูปถาย
และเอกสารประกอบ ดังนี
1.1.1 รูปถายดิจิทัลปจจุบันของผูสมัคร (ถายมา มเกิน 6 เดือน) เปนภาพเดียว พืนหลังสีขาวหรือสีนาเงิน หนา
ตรงเตมหนา สวมชุ ดสุภาพ มสวมหมวก มสวมแวน และจะตอง มถูกปรับ แตงทางดิจิ ทัล เปน ฟล
นามสกุล .jpg ดยมีขนาดความกวาง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของ ฟล มเกิน
240 KB ดังภาพตัวอยางที www9.si.mahidol.ac.th
1.1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนดานหนาทีมีรูปของผูสมัคร บนกระดาษขนาด A4 ผูสมัครลงลายมือชือ-สกุล
รับรองเอกสารถูกตองแลวสแกนเปน ฟลนามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเทากับ A4 ขนาด ฟล มเกิน 2 MB
1.1.3 สาเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา บนกระดาษขนาด A4 แลวสแกนเปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .pdf
ขนาดภาพเทากับ A4 ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB
1.1.3.1 ผูทีกาลังศึกษาชั นปสุดทาย นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชหนั งสือรับรอง (ปพ. 7) ที่มีการ
ประทับ ตราของโรงเรียน สาหรับผู ทีกาลังศึกษาอยู นชันปสุดทายตามหลักสูตรของ รงเรีย น
นานาชาติทัง นและนอกประเทศ ทย ชเอกสารรับรองวาเปนผูทีกาลังศึกษาอยู นชันปสุดทายตาม
หลักสูตรของ รงเรียนนัน
1.1.3.2 ผูทีสาเรจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช บประกาศนียบัตร (ปพ. 2) หรือ บระเบียน
ผูสาเรจการศึกษา (ปพ. 1:พ) สาหรับผูทีสาเรจการศึกษาจาก รงเรียนนานาชาติทัง นและนอก
ประเทศ ทย ชเอกสารรับรองวาเปนผูทีสาเรจการศึกษาตามหลักสูตรของ รงเรียนนัน
1.1.3.3 นิสิ ตนั กศึกษาที กาลั งศึ กษา นระดั บอุด มศึ กษาสู งกวาชันปที 1 ชเอกสารการ ดรับ อนุ มัติ ห
ลาออกจากการเปนนิสิต/นักศึกษา (ตามประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกฯ ฉบับที 1)
1.1.3.4 นกรณีทีกาลังศึกษา นระดับอุดมศึกษาชันปที 1 หสงสาเนาบัตรประจาตัวนิสิต/นักศึกษามาดวย
1.1.4 ผูสมัครทีมีการเปลียนชือ และ/หรือ นามสกุล หแสดงหลักฐานทุกฉบับ ดยถายสาเนาเอกสารการเปลียน
ชือ และ/ หรือ นามสกุล บนกระดาษขนาด A4 แลวสแกนเปน ฟล นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพ
เทากับ A4 ขนาด ฟล มเกิน 2 MB
การ หขอมูลอันเปนเทจหรือการปลอมแปลงเอกสารเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทาจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงทีสุด

(หนาที 1 จาก 3)

ใหผู สมั ค รตรวจสอบความถู ก ตองของขอมู ล แลวจึ ง กดยื น ยั น ขอมู ล กอนการสั่ ง พิ ม พใบสมั ค ร
1.2 ผูสมัครสอบตองสังพิมพเอกสารจากหนาจอ ดังตอ ปนี
1.2.1 บสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท (แบบฟอรม กสพท 01)
1.2.2 เอกสารเพือนา ปชาระเงิน (แบบฟอรม กสพท 02) ทีมีบาร คด นา ปชาระเงิน
1.3 กรณีตองการแกไขขอมูลสวนตัว เชน ชือ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ฯลฯ หผูสมัครสแกนสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนดานหนาทีมีรูปของผูสมัครเปน ฟลนามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเทากับ A4 ขนาด ฟล
มเกิ น 2 MB ลงนามรับรองสาเนาเอกสารถู กตองทุ กฉบั บ พรอมทั งแจงขอมู ลที ตองการแก ขผานอีเ มล
cotmes.info@gmail.com ภาย นวันที 15 พฤศจิกายน 2564 จะ มมีการแก ข ด หากพนกาหนดดังกลาว
1.4 นกรณีที ผู สมั คร มสามารถหาคอมพิวเตอรเพือ ชสงขอมู ล นการสมั คร ด สามารถติดตอนัดหมายเพือ ชบริการ
คอมพิวเตอร นจุดตาง ดทีหมายเลข ทรศัพท 02-419 6446 หรือ 02-419 6463 เฉพาะวัน เวลาราชการ ดยตองติดตอลวงหนา
กอน 3 วันทาการ เพือทาการนัดหมาย หทาน ป ชบริการ นทีตาง ดังนี
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล งานบริการการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน 6
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต งานบริการการศึกษา อาคารคุณากร ชัน 3
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียง หม งานบริการการศึกษา อาคารราชนครินทร ชัน 1
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร งานแพทยศาสตรศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2
ชัน 6
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชัน 6
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หนวยกิจการนักศึกษา อาคารแพทยศาสตรศึกษา “ราชนครินทร”
ชัน 7
ดยผูสมัครสามารถเดินทาง ปสมัครผานอินเทอรเนต ณ จุดบริการขางตน นวันเวลาทีนัดหมายและตามวิธีการทีระบุ ว นขอ 1.1
1.5 การสมั ครสอบตามขั นตอนขางตน ถื อวาผู สมั ครเปนผู ลงลายมื อชื อและรั บรองความถู กตองขอมู ลดั งกลาวตาม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส พ.ศ. 2544 ดังนัน หากผูสมัครจง จกรอกขอมูลอันเปนเทจ อาจมี
ความผิดฐานแจงความเทจตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
1.6 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบ นการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และ
ตองกรอกรายละเอียดตาง หถูกตองตามความเปนจริง นกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวา
เอกสารหลักฐาน ซึงผูสมัครสอบนามาแสดง มตรงหรือ มเปน ปตามประกาศรับสมัครของ กสพท จะถือวาผูสมัครสอบ
เปนผูขาดสิทธิ นการสมัครสอบครังนีมาแตตน
2. เอกสารประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท
ผูสมัครสอบ มตองสง บสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ 1.1 แตจะตองเตรียมเอกสารประกอบการ
สมัครทั้งที่อัปโหลดและที่สั่งพิมพจากหนาจอ เพื่อนามาใหคณะ/สถาบันตรวจสอบหลังการประกาศรายชือผูมีสิทธิ
สัมภาษณและตรวจสุขภาพ ดังนี
2.1 บสมัครสอบคัดเลือกฯ (กสพท 01) ทีสังพิมพจากหนาจอ (หนาตรวจสอบขอมูล) และลงลายมือชื่อ-สกุลผูสมัครครบถวน
2.2 บัตรประจาตัวประชาชน พรอมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อ-สกุล รับรองสาเนาถูกตอง จานวน 1 ฉบับ
2.3 เอกสารตนฉบับคุณวุฒิการศึกษา และสาเนาเอกสารทีอัป หลด ตามขอ 1.1.3
2.4 หลักฐานการ ดรับอนุมัติ หลาออกจากมหาวิทยาลัยทีศึกษา กอนวันที 10 ตุลาคม 2564 สาหรับผูทีมีคุณสมบัติ
ตามประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกฯ ฉบับที 1 ขอ 1.6 ควบคูกับสาเนาเอกสารตามขอ 1.1.3.3
การสมัครจะสมบูรณ เมื่อผานการตรวจสอบแลววาขอมูลถูกตองครบถวนและดาเนินการครบถวนตามขั้นตอนที่กาหนด
3. การชาระคาสมัครสอบวิชาเฉพาะ ผานธนาคาร
3.1 คาสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท จานวนเงิน 750 บาท
3.2. วิธีการชาระเงิน
การ หขอมูลอันเปนเทจหรือการปลอมแปลงเอกสารเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทาจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงทีสุด

(หนาที 2 จาก 3)

