
 
 

 
การด าเนินงาน การรับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน กสพท   ปีการศกึษา 2562 
ด าเนินงาน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กท. 

กิจกรรม การด าเนินการ 
ทปอ   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ตรวจร่างกาย  (TCAS62) 
 

ประมาณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 
                      website ของ ทปอ 

     

 
ท าแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ 

( ให้ผู้เข้าสอบฯ เตรียมรูปถ่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว   
จ านวน 2 รูป  พร้อม อุปกรณ์เครื่องเขียน  
  มาเอง ส าหรับท าแบบทดสอบฯ)   และ 

 
1.  Download แบบฟอร์ม พบ.-62-03  
         (กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน) 
2. Download ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

สอบวิชาเฉพาะ กสพท. ปีการศึกษา 2562 
(สอบเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2562 ) น าไปย่ืนด้วย 

3. หลักฐานการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ท่ี 
ผู้อ านวยการ/นายทะเบียนโรงเรียน ลงนาม
และประทับตราโรงเรียน 

4. หลักฐานการศึกษา (ปพ.2) - ถ้ามีหรือได้รับ
มาแล้ว 

5. หลักฐานผลการสอบ ONET (downlaod และ
นักเรียนตามรายช่ือผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์นั้น 
ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 

6. บัตรประชาชน และส าเนาบัตรประชาชน
พร้อมเซ็นชื่อลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
1 ชุด 

7. ใบสมัครรอบ3 กับ ทปอ.ที่ระบุสาขาวิชา
พร้อมล าดับการเลือกปีการศึกษา2562 
( ที่ print out จากระบบ) 

หมายเหตุ กรณีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติ ให้น าส่งเอกสารเฉพาะท่ีมีก่อน (ยกเว้น
ข้อ3,4 น าส่งภายหลัง) 

 

 
10 พฤษภาคม 2562 
        เวลา 13.00 – 13.30 น.  
             ลงทะเบียนรายงานตัว     
             ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติ-
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี และน าส่งเอกสารทุกรายการที่แจ้งไว้ 
 
          
 
    เวลา 13.30 – 16.30 น. ท าแบบทดสอบฯ                       
  
  

การติดต่อกับคณะฯทุกกรณี ของผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ต้องแสดงบัตรประชาชน 
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ฉบบัแกไ้ข – 22 เมษายน 62 



 
กิจกรรม การด าเนินการ 

ตรวจร่างกาย    
ลงทะเบียน online เวชระเบียนล่วงหน้า ที่:  
http://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health 

 

12 พฤษภาคม 2562 
   เวลา 08.00 น.   รายงานตัว ที่หน่วยบริการ
สุขภาพบุคลากร ชั้น 2 อาคาร 1   
อัตราค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,530 บาท 
      ( ไม่ต้องงดน้ า อาหารล่วงหน้า )   

สอบสัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2562  เวลา 07.30 – 07.50 น.   
       ลงทะเบียนรายงานตัว  โถงชั้น 1 
 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี        
 
         เวลา 08.15 – 15.00 น.   
        สอบสัมภาษณ์   
14 พฤษภาคม 2562สอบสัมภาษณ์ซ้ า (ถ้ามี)  

จะแจ้งเป็นรายบุคคล 
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  ต้องยื่นหนังสือยืนยันการเข้าศึกษา ( แบบ พบ.-62-03 ) 
หลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันท าแบบทดสอบประกอบ
สัมภาษณ์ฯ  และเม่ือผ่านการสัมภาษณ์ คณะฯ จะส่งรายช่ือให้ ทปอ. / มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป  

 
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย   

หากด าเนินการ ไม่ครบตามกระบวนการที่ก าหนดข้างต้น  
จะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
และ มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
 

    
 ประมาณ 17 พฤษภาคม 2562 
    https://tcas.mahidol.ac.th 
       และ website ของ ทปอ   

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ออนไลน์ 
 (e-profile ) 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล / 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 
(หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่ด าเนินการขั้นตอนนี้ 
ตาม วันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จะถือว่า 
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา )  

       
     24 – 28  พฤษภาคม 2562  ที่ 
 

https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/
login.aspx 

หมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศ รหัสนักศึกษาใหม่ 
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหิดล 19 สิงหาคม 2562              

แผนการด าเนินงานดังกล่าว  อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม    
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ติดตาม 

ประกาศต่างๆ บน website อย่างสม่ าเสมอ  หรือ ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
งานแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ชั้น 3   อาคารเรียนรวม   ถนนพระราม 6   ราชเทวี   กรุงเทพฯ 10400 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-1289  , 02-201-2268 , 02-201-1053 
                                              E mail : orapan.cha@mahidol.edu 
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