ยินดี ต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ใหม่
สู่ รั้วคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียด การสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระบบรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2558
ดำเนินกำร ณ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถนนพระรำม 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข้อปฏิบัติในกำรสอบสัมภำษณ์ / ตรวจร่ำงกำย
ตรวจสอบรำยชื่อ เลขที่นั่งสอบ ตำมประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ / ตรวจ
ร่ำงกำย ระบบรับตรง กสพท. หลักสูตร พบ. ประจำปีกำรศึกษำ 2558
วัน เวลำ ทำแบบทดสอบประกอบ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558
กำรสัมภำษณ์

เวลำ 08.00 - 08.30 น. รายงานตัว
หน้ำโถงชั้น 1 อำคำรเรียนรวม

เวลำ 08.30 -11.30 น. ทาแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์
ห้อง 621 622 623 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
** เตรียมรูปถ่าย 1 ½ นิ้ว จานวน 2 รูป และอุปกรณ์เครื่องเขียน
สำมำรถ นำกระเป๋ำ / เป้ สัมภำระส่วนตัว
อุปกรณ์เครือ่ งเขียน เอกสำรต่ำง ๆ เข้ำห้องสอบได้
วัน เวลำ ตรวจร่ำงกำย

วันที่ 1 มีนำคม 2558
เวลำ 08.00 รายงานตัว / ตรวจร่างกาย ณ หน่วยสวัสดิกำร
สุขภำพ Zone G ชั้น 2 อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์
** ค่าธรรมเนียมตรวจร่างกาย 1,500 บาท
โดย นักเรียน กรอกข้อมูลทาเวชระเบียนล่วงหน้าออนไลน์ ที่
http://pts.mahidol.ac.th/mr/register_with_idcard.php
ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

วัน เวลำ สอบสัมภำษณ์

วันที่ 3 มีนำคม 2558 เวลำ 07.30 - 08.00 น.
รำยงำนตัว ณ โถงชั้น 1 อำคำรเรียนและปฏิบตั ิกำรรวมด้ำน
กำรแพทย์และโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี
พร้อมส่งหนังสือยินยอม (แบบ พบ- มม-58-01)
เวลำ 08.00 -14.30 น. สอบสัมภาษณ์
ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ
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ดำเนินกำร ณ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถนนพระรำม 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ต่อ)
ข้อปฏิบัติในกำรสอบสัมภำษณ์
 ศึกษารายละเอียดในหนังสือยินยอม (แบบ พบ- มม-58-01) ซึ่งให้นำส่งในกำรรำยงำนตัว

เพื่อสอบสัมภำษณ์ ( วันที่ 3 มีนาคม 2558 ) ว่า หำกได้รับกำรคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้ว
จะยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งชื่อของท่านไปยัง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เพื่อตัดสิทธิ์ในการเลือกสมัครในระบบแอดมิชชันกลาง ปีการศึกษา 2558 ที่ดาเนินการ
โดย สกอ.

*** กรณีสัมภำษณ์ซ้ำ จะแจ้งเป็นรำยบุคคล ทันทีในวันที่ 3 มีนำคม 58 ภำยในเวลำ 14.30 น.
กรณีสอบสัมภำษณ์ซ้ำ จะดำเนินกำร
วันที่ 5 มีนำคม 58 เวลำ 08.00 น – 12.00 น. ณ งำนแพทยศำสตรศึกษำ
ชั้น 3อำคำรเรียนรวม
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประมาณ วันที่ 9 มีนำคม 2558
ทาง website : http://www.med.mahidol.ac.th หรือ http://med.mahidol.ac.th/th/education
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งำนแพทยศำสตรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-2011289 , 02-201-2268

ประมาณ กลางเดือนเมษายน 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาในระบบ Clearing House ของ ทปอ. ( ทาง คณะฯ จะประสานงาน แจ้งรายละเอียด
ให้ทราบต่อไป ) และ ประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคม 2558 สอท./ทปอ./ประกาศผลสอบทั้งหมด
หลังกระบวนการ Clearing house
ประมาณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่งหลักฐานการศึกษา ชั้น ม.ปลาย ( GPAX )
ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูท้ ี่ไม่เข้ำสู่กระบวนกำรทำแบบทดสอบประกอบกำรสัมภำษณ์ ไม่เข้ำสอบสัมภำษณ์ ไม่ตรวจ
ร่ำงกำย และ ไม่ส่งหนังสือยินยอมฯ จะถือว่ำสละสิทธิ์กำรสอบคัดเลือกระบบรับตรง กสพท.
ของมหำวิทยำลัยมหิดล ปีกำรศึกษำ 2558
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ดำเนินกำร ณ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถนนพระรำม 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ต่อ)

การสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบบรับตรง กสพท.
ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 (ถ้ำมี)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข้อปฏิบัติในกำรสอบสัมภำษณ์
วัน เวลำ
ทำแบบทดสอบประกอบกำรสัมภำษณ์

วัน เวลำ
ตรวจร่ำงกำย

วัน เวลำ
สอบสัมภำษณ์

วันที่ 13 มีนำคม 2558
เวลำ 08.00 - 08.30 น. รายงานตัว
หน้ำห้อง 621 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม
เวลำ 08.30 -11.30 น.
ทาแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์
ห้อง 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
** เตรียมรูปถ่าย 1 ½ นิ้ว จานวน 2 รูป และอุปกรณ์เครื่องเขียน
สำมำรถ นำกระเป๋ำ /เป้ สัมภำระส่วนตัว
อุปกรณ์เครื่องเขียน เอกสำรต่ำง ๆ เข้ำห้องสอบได้
วันที่ 13 มีนำคม 2558
เวลำ 13.00 รายงานตัว / ตรวจร่างกาย ณ หน่วยสวัสดิกำร
สุขภำพ Zone G ชั้น 2 อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์
** ค่าธรรมเนียมตรวจร่างกาย 1,500 บาท
โดย นักเรียน กรอกข้อมูลทาเวชระเบียนล่วงหน้าออนไลน์ ที่
http://pts.mahidol.ac.th/mr/register_with_idcard.php
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558
วันที่ 16 มีนำคม 2558 เวลำ 07.30 - 08.00 น.
รำยงำนตัว ณ งำนแพทยศำสตรศึกษำ ชั้น 3 อำคำรเรียน
พร้อมส่งหนังสือยินยอม
(แบบ พบ- มม-58-02)

เวลำ 08.00 -14.30 น. สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประมาณวันที่ วันที่ 18 มีนำคม 2558
ทาง website : http://www.med.mahidol.ac.th หรือ http://med.mahidol.ac.th/th/education
ผูท้ ี่ไม่เข้ำสู่กระบวนกำรทำแบบทดสอบประกอบกำรสัมภำษณ์ ไม่เข้ำสอบสัมภำษณ์ ไม่ตรวจร่ำงกำย
และ ไม่ส่งหนังสือยินยอมฯ จะถือว่ำสละสิทธิ์กำรสอบคัดเลือกระบบรับตรง กสพท. ของ
มหำวิทยำลัยมหิดล ปีกำรศึกษำ 2558
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