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ประกาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยายาบรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง  การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ระบบรับ TCAS รอบที่ ๕ ตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

---------------------------------------- 

 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับ TCAS รอบที่ ๕ ตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ๑.๑ ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 

  ๑.๒ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

        เวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร ๒ ปี) 

๑.๓ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕  

๑.๔ มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย 

๑.๕ เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

๑.๖ ต้องไม่เป็นผู้กระทําหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันการศกึษาในระดับต่างๆ 

๑.๗ ไม่เป็นผูถู้กให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทําความผิด

ต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ  

๑.๘ ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาและการปฏิบัติงาน 

๑.๙ มีบุคลิกภาพดี ความสูง ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระหว่าง ๑๘-๓๐  

 

๒. จํานวนรับ 

 ๒.๑ กลุ่มที่สําเร็จการศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต                       จํานวน  ๘  คน 

         ๒.๒ กลุ่มที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร ๒ ปี) จํานวน  ๕  คน 
 

หมายเหตุ     

 กรณีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เต็มตามจํานวนสัดส่วนตามที่กําหนดสามารถนําอีกกลุ่มที่เหลือมาเติมเต็มได้ 
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