
   
 การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

ระบบรบัตรง   กสพท.   
       
           ก าหนดการด าเนินการ  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ดังนี้   

 
กสพท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 
 
 
ให้ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่งเอกสารใบสมัคร และ หลักฐานการสมัครสอบ ตามที่ กสพท ก าหนด
และได้สมัครในระบบ online กสพท แล้ว ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556     ไปที่ 
                                     รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
                                      270 ถนน พระราม 6  ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
                                                (วงเล็บ มุมซองล่างด้านซ้าย “ ส่งใบสมัคร กสพท “ ) 
            หลักฐานการสมัคร ตามข้อ 4 ประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย  

1. ใบสมัคร  (กสพท 01 ) ฉบับจริง ซึ่งกรอกข้อมลู ครบถ้วน ติดรูปถา่ย ตามที่ก าหนด และลง
ชื่อ ในใบสมัคร ฯ ครบถ้วน ตามที่สมัครในระบบ online 

2. หลักฐาน ตัวจริง พร้อม ส าเนา ซึ่งลงนาม รับรองส าเนาถูกต้อง  
2.1   บัตรประจ าตัวประชาชน  
2.2    เอกสารคุณวุฒิการศกึษา 
2.3    เอกสารการเปลี่ยนชือ่ – สกุล (ถ้ามี ) 

 



 
วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 56    เวลา 07.45 น. รายงานตัว / ลงทะเบียน ที่ โถงช้ัน 1    ณ อาคารเรยีนรวม   
                                        ( ตรงข้ามหอพักแพทย์ ) 
   เวลา 8.30 -11.30 น ท าแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์   ที่ห้อง 621 -624     
                   ( เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน พร้อมรูปถา่ย ขนาด 1 1/2 นิ้ว จ านวน 2 รูป) 
 
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 56    เวลา 07.30 น  รายงานตัว / ลงทะเบียน การตรวจร่างกาย ณ โซน A   
                                        ชั้น 1 หน่วยตรวจผู้ป่วยอายุรกรรม   ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์
  **** ให้กรอกข้อมูลท าเวชระเบียนล่วงหน้า ออนไลน์ ที่ http://www.ra.mahidol.ac.th/mr    
ตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป  และ Print out ใบเวชระเบียน ซึ่งมีหมายเลขประจ าตัว
โรงพยาบาล ( HN…) พร้อมบัตรประชาชน มายื่นเพื่อช าระเงิน รับบัตรควิ ในวันตรวจร่างกาย  
***  อัตราค่าตรวจร่างกาย 600 บาท + ค่าเจาะเลือด 300 - 600 บาท (อัตราที่เพิ่มเติม แล้วแต่บุคคล ส าหรับ การ
ตรวจภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีน  ) 
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 56 เวลา 07.30 – 08.00 น. รายงานตัว / ลงทะเบียน ที่ โถงช้ัน 1 
                      ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
                                     เวลา 8.00 -14.00 น      สอบสัมภาษณ์  
 
                ***  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกคน ต้องยื่น หนังสือยินยอมการส่งช่ือเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา ระบบกลาง   ประจ าปีการศึกษา 2556  
(แบบพบ-รามา –กสพท – 56 ) ณ จุดลงทะเบียน รายงานตัว  ก่อนการสัมภาษณ์  จึงจะมีสิทธิ์ เข้า
รับการสัมภาษณ ์  
กรณี ต้องสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติม  คณะฯ จะแจ้งเป็นรายบุคคล และ สอบสัมภาษณ ์ ในวันที ่27 
กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป    

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืก ประมาณวนัที่ 28 กุมภาพันธ์  56 ที่  website : 
www.ra.mahidol.ac.th    หรือ www.ra.mahidol.ac.th/mededrama   

 
ระบบรับตรง  กสพท. รอบที่ 2    จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง  (ถ้ามี )    

 

http://www.ra.mahidol.ac.th/mr
http://www.ra.mahidol.ac.th/mededrama


 

ส าหรับ ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  ในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจ าปีการศึกษา 
2556  ทุกคน 
                 ต้องเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ครบถว้นทุกขั้นตอน ได้แก่   การท าแบบทดสอบ
ประกอบการสมัภาษณ ์    การตรวจรา่งกาย     การสอบสัมภาษณ์     ตามที่คณะฯ ก าหนด ณ        
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    ณ  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  
จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด 
 

         กรณีที่นักเรียนยื่นเอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์  ของ
คณะแพทย์อื่น ในปกีารศกึษา 2556 ก่อนแล้ว  คณะฯ  จะไมอ่นุญาตให้เข้ารับการ
สัมภาษณ์         

 


