ประกาศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ที่ 08/2559
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2559
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจะดําเนิ นการรับสมัครคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึกษาหลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณ ฑิ ต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยาม ในปี การศึ ก ษา 2559 เพิ่ ม เติ ม โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้มีสิทธิสมัคร
(1) เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยหรื อมีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้ดี
(2) เป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาชั้ นปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการที่เน้ นทางด้ านวิทยาศาสตร์
หรือเทียบเท่ า
(3) ไม่เป็ นโรค หรื อภาวะที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(4) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล ให้ถึงที่สุด ต้องจําคุก เว้นแต่ในกรณี ความผิด อันได้
กระทําโดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุ โทษ
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
(6) กรณี ผสู ้ มัครที่ สําเร็ จ หรื อ คาดว่าจะสําเร็ จการศึ กษาจากโรงเรี ยนนานาชาติ ให้นาํ หลักฐาน
ประกอบการสมัครดังนี้
(6.1) ผลการศึกษา grade 12 และมีผลการเรี ยนวิชา ชี ววิทยา และ เคมี ไม่ต่ าํ กว่า B
ผลการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์และคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่าํ กว่า C+ หรื อ
(6.2) มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชาซึ่ งประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลัก คื อ
ชีววิทยา เคมี มีผลการสอบอยูใ่ นสองเกรดแรก และฟิ สิ กส์ หรื อคณิ ตศาสตร์ มีผลการสอบอยูใ่ นสามเกรด
แรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชาชี ววิทยา หรื อเคมีในระดับ AS level โดยมีผลการสอบอยูใ่ น
สองเกรดแรก หรื อ
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(6.3) มี ผ ลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้ว ย
วิชาใน group 4 experimental science คือวิชาชีววิทยา และ เคมี มีผลการสอบอยูใ่ นสองเกรดแรก วิชา
ฟิ สิ กส์ หรื อวิชาใน group 5 วิชาคณิ ตศาสตร์ มีผลสอบอยูใ่ นสามเกรดแรกหรื อ
(6.4) มีผลสอบ SAT ไม่ต่าํ กว่า 1,000 จาก 1,600 หรื อ 1,500 จาก 2,400
และมีผลการสอบ SAT subjects ดังต่อไปนี้ คือ ชี ววิทยา เคมีและฟิ สิ กส์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ าํ กว่า
525
การสมัครและเสี ยค่าสมัครในรอบรับตรงนี้ เป็ นการแสดงว่า ท่านสนใจและเลือกที่จะมาศึกษาที่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยสยาม และพร้ อมส่ งข้อมู ล ต่ าง ๆ ให้ค ณะแพทยศาสตร์ พิ จารณาทั้ง
คุณสมบัติ ผลการเรี ยนและผลการสอบจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้คณะฯ พิจารณาคัดเลือกให้เข้ามารับการ
ทดสอบในขั้นตอนต่อไป หากท่านไม่ได้สมัครและเสี ยค่าสมัครในระยะเวลาที่กาํ หนด จะแสดงว่า ท่าน
ไม่ได้สนใจที่จะมาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์
อนึ่ง ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นปี ที่ 6 และเคยสมัครในเดือนเมษายนปี นี้
ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติขา้ งต้นและเคยมาสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกในเดือนเมษายนปี นี้แล้ว แต่ยงั
ไม่ได้รับการพิจารณา และมีความประสงค์ให้คณะนํารายชื่ อมาร่ วมคัดเลื อกใหม่ในรอบนี้ อีก ผูส้ มัคร
ต้องส่ งสําเนาบัตรประจําตัวผูส้ มัครเดิม พร้อมระบุวา่ “ ขอเข้าร่ วมพิจารณาคัดเลือกใหม่” ถ้ามีใบสมัคร
ที่มหาวิทยาลัยสยามออกให้ ก็ขอให้ส่งมาด้วย โดยส่ งเอกสารดังกล่ าว มาที่เบอร์ โทรสาร 02 411- 1553
ตามระยะเวลาทีป่ ระกาศรับสมัคร ทีป่ รากฏในประกาศนีเ้ ท่ านั้น
ผูส้ มัครที่ เคยรับ การสอบ ตรวจร่ างกาย และสอบสั มภาษณ์ แล้วไม่ผ่านการทดสอบขั้นตอนนี้
หากประสงค์ให้คณะฯ พิ จารณาใหม่ ก็ให้ส่ งเอกสารดังกล่ าวมาทางโทรสารและระบุ ความประสงค์
เช่นกัน
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการ
อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
(1) มี ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้น รุ น แรงอัน อาจเป็ นอัน ตรายต่ อ ตนเองและ/หรื อ ผู้อื่ น เช่ น โรคจิ ต
(psychotic disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ นแรง (severe neurotic
disorders ) โรคบุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders
หรื อ borderline personality disorders รวมถึ งปั ญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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(2) เป็ นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วยหรื อส่ งผลให้เกิ ด
ความพิการอย่างถาวรอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(3) เป็ นโรคไม่ติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุ ป สรรคต่ อการศึ กษาที่ อาจเกิ ดอันตรายต่อตนเอง ต่อ
ผูป้ ่ วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(4) มีความพิการทางร่ างกายอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
• ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้ง 2 ข้างโดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
• ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรื อ 20/40
(6) มี ค วามผิ ด ปกติ ใ นการได้ยิน ทั้ง 2 ข้าง โดยมี ระดับ การได้ยิ น เฉลี่ ย ที่ ค วามถี่ 500- 2,000
เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score ) น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยนิ (sensorineural hearing loss)
(7) โรคหรื อความพิการอื่นๆ ซึ่ งมิได้ระบุไว้ที่กรรมการแพทย์ผตู้ รวจร่ างกายเห็นว่าเป็ นอุปสรรค
ต่อการศึ ก ษา การปฏิ บ ัติงาน และการประกอบวิช าชี พ เวชกรรม ทั้งนี้ ค ณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ อาจ
แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละกรณี เพื่อตรวจเพิ่มเติมและให้ความเห็นได้
ในทุ กกรณี ท่ีตรวจพบว่า มีปัญหาด้านสุ ขภาพที่ จะเป็ นอุปสรรคร้ ายแรงต่อการศึกษา ให้คณบดี
หรื อคณะกรรมการที่ตรวจสุ ขภาพที่ คณบดีแต่งตั้ง เป็ นผูต้ ดั สิ นเด็ดขาดว่า ให้ผ่านหรื อไม่ผ่านการตรวจ
สุ ขภาพเพื่อเข้าศึกษา
3. การสมัคร สถานทีส่ มัคร และอัตราค่ าธรรมเนียม
1. การสมัครและสถานที่สมัครสอบ
สมัครด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19
มหาวิทยาลัยสยาม
ที่ต้ งั : 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-867-8088, 02-457-0068, 02-868-6000
โทรสาร: 02-457-3982, 02-467-3174
อีเมล: admission@siam.edu
2. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,000 บาทต่อคน
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4. หลักฐานการสมัครประกอบด้ วย
(1) ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(2) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ ง พร้อมสําเนาเอกสารจํานวน 2 ฉบับ
(3) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริ ง พร้อมสําเนาเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
(4) ใบระเบี ยน ผลการเรี ยนหลัก สู ตรขั้นพื้ น ฐาน ของมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 ฉบับ จริ ง พร้ อม
สําเนาเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
(5) ผลการสอบ O-NET 5 กลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์ , คณิ ตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,
สังคมศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม) พร้อมสําเนาเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
(6) ผลการสอบวิชาการ 7 วิชาที่ จดั สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรื อ สทศ. พร้อมสําเนาเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ และ รหัสผ่ าน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลจาก สทศ. ได้ตามที่ผสู ้ มัครใช้ประกอบการสมัคร
(7) ผลการสอบวิชาเฉพาะ พร้อมสําเนาเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
(8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน 2 ฉบับ
(9) ในกรณี ที่ผสู ้ มัครสําเร็ จหรื อคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนนานาชาติ ต้องนําหลักฐาน
ใบรับรองความรู ้จากกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อหนังสื อรับรองที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาออกให้เพื่อรับรองว่า
กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จริ ง
(10) ในกรณี ที่ผสู ้ มัครนําส่ งหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบภายในเวลาที่กาํ หนดให้สมัคร จะ
ถือว่า ผูส้ มัครต้องการแสดงหรื อมีหลักฐานประกอบการสมัครเพียงเท่านั้นและคณะกรรมการจะพิจารณา
ตามหลักฐานประกอบการสมัครเท่าที่มีอยูเ่ ท่านั้น เช่นกัน
หมายเหตุ ให้ลงนามรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับว่าถ่ายจากเอกสารฉบับจริ ง หากยังไม่มีผลการสอบ
ของ ONET หรื อผลการสอบ 7 ชุ ดวิชาในวันที่สมัคร ให้รีบยื่นเอกสารดังกล่าวทันทีที่ สทศ. ประกาศผล
การสอบ
5. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิ นผล
การพิ จารณาตัดสิ น ผลในกรณี ที่ เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ ก ษาชั้นปี ที่ 6 หรื อเที ย บเท่ าที่ เน้น ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ จะใช้เกณฑ์ตามองค์ประกอบ 3 ส่ วนดังนี้
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เกณฑ์และนํ้าหนักคะแนน ที่ใช้ กลุ่มสาระวิชาที่พิจารณา
ในการคัดเลือก
กลุ่มสาระวิชา
1. O-NET จัดสอบโดย สทศ.
(ไม่นาํ มาคิดนํ้าหนักคะแนน)

นํ้าหนักคะแนน
ร้อยละ
1) วิทยาศาสตร์
สําหรับผูส้ มัครที่จะสําเร็ จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอน
2) คณิ ตศาสตร์
ปลายปี การศึกษา 2558
3) ภาษาอังกฤษ
จะต้องสอบ O-Net ปี
4) ภาษาไทย
การศึกษา 2558 และ
คะแนนรวมต้องไม่นอ้ ย
5) สังคมศึกษา ศาสนา และ
กว่าร้อยละ 50
วัฒนธรรม

2. วิชาการ 7 วิชา จัดสอบโดย 1) วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี
สทศ. นําคะแนนมาคิดเป็ นร้อย ชีววิทยา)
ละ 70
2) คณิ ตศาสตร์
3.) ภาษาอังกฤษ

3. วิชาเฉพาะ จัดสอบโดย
กสพท. (ศรว.) นําคะแนนมา
คิดเป็ นร้อยละ 30

เงื่อนไข

40
30
20

ในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้อง
ได้คะแนนเท่ากับ หรื อ
มากกว่าร้อยละ 30 ของ
คะแนนเต็ม

4.) ภาษาไทย และ หรื อ
10
สังคมศึกษา
1. การทดสอบศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผลและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริ ยธรรม

กรณี ที่ผสู้ มัครสําเร็ จ หรื อ คาดว่าจะสําเร็ จการศึ กษาจากโรงเรี ยนนานาชาติ การพิจารณาตัดสิ นผลการ
คัดเลื อก จะใช้ค ะแนนตามเกรดเท่ าที่ มี อยู่และคะแนนส่ วนใหญ่ ค วรอยู่ในเกรด เอ และใช้เกณฑ์จาก
คะแนนการสอบข้อเขียนหรื อการสอบสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
6. การประกาศรายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสั มภาษณ์ และตรวจร่ างกาย
คณะแพทยศาสตร์ จะพิจารณาคุ ณสมบัติ ข้อมูลจากผลการเรี ยน ผลการสอบจากสถาบันต่าง ๆ
(กสพท., สทศ. และ อื่น ๆ) รวมทั้งภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาพิจารณาความรู ้และความพร้อมที่จะศึกษาและ
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จะประกาศผูท้ ี่ผ่านการคัดเลื อกในรอบแรกก่อน ส่ วนผูท้ ี่ ไม่มีรายชื่ อในการประกาศรอบแรก อาจจะ
ได้รับการประกาศชื่ อในรอบต่อไป หรื อ ได้รับการติดต่อให้มาทดสอบและสอบสัมภาษณ์ ในภายหลังก็
ได้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจะประกาศรายชื่ อผูผ้ ่านการคัดเลื อกในรอบแรกให้มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่ างกาย และรับการทดสอบความรู ้ ดา้ นภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วย
โดยแจ้งผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ตที่ เว็บ ไซต์มหาวิท ยาลัยสยาม http://www.siam.edu หรื อเว็บ ไซด์ค ณะ
แพทยศาสตร์ http://www.medsiamu.com เพื่อคัดเลื อกผูท้ ี่เหมาะสมและมีคุณสมบัติพร้อมที่จะศึกษาใน
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป
7. การตรวจร่ างกาย การทดสอบภาวะทางจิตเวชและค่ าธรรมเนียมการตรวจ
เพื่ อ ตรวจสอบความพร้ อ มของสภาพร่ างกายและจิ ต ใจตามคุ ณ สมบัติ ท ่ัวไปและคุ ณ สมบัติ
เฉพาะที่ได้กาํ หนดไว้ ผูส้ มัครต้องชําระค่าธรรมเนี ยมในการตรวจและการทดสอบจํานวน 4,000 บาท
เป็ นเงินสดในวันที่มารายงานตัว
8. การสอบสั มภาษณ์
คณะแพทยศาสตร์ จะสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผูท้ ี่ ผ่านการคัดเลื อกและแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อมา
สัมภาษณ์พร้อมกับการตรวจร่ างกายและการทดสอบภาวะทางจิตเวช เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ
รับเข้าศึกษา กรรมการฝ่ ายสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์วา่ “รับ”หรื อ “ไม่รับ” ในกรณี
ที่ “รับ” ผูอ้ าจจะให้ความเห็นว่า “ควรรับอย่างยิง่ ” หรื อ “รับ”
9. การประกาศรายชื่ อผู้ที่สอบผ่ านการสั มภาษณ์ การตรวจร่ างกาย การทอสอบภาวะทางจิตเวช และการ
ทดสอบความรู้ วทิ ยาศาสตร์ ทจี่ ัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิ นผลการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จะประมวลผลการ
ตรวจร่ างกาย การสัมภาษณ์ การทดสอบจิตเวช การทดสอบความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาผูท้ ี่ มี
คุณสมบัติโดยรวมเหมาะสมที่สุด เพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป
คณะ ฯ จะประกาศรายชื่ อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยแจ้งผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
ที่เว็บไซด์ http://www.siam.edu หรื อ http://www.medsiamu.com
อนึ่ ง การตัดสิ นของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิ นผลการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
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10. การอุทธรณ์ เพือ่ ขอทราบเหตุผลในผู้ทไี่ ม่ ผ่านการคัดเลือกจากการสั มภาษณ์ การตรวจร่ างกายและการ
ทดสอบความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จะเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่สอบไม่ผา่ นการสัมภาษณ์ การตรวจร่ างกาย การทดสอบ
ภาวะทางจิตเวชและการทดสอบความรู ้ ดา้ นวิทยาศาสตร์ สอบถามเหตุผลการไม่ถูกคัดเลือกได้ภายใน 2
สัปดาห์หลังการประกาศผล ทั้งนี้ผอู ้ ุทธรณ์ตอ้ งแสดงตนเอง โดยใช้บตั รประชาชน กรอกข้อมูลและความ
ต้องการทราบเหตุผลหรื อให้ความเห็นอื่น ๆ ในการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.medsiamu.com
ในกรณี ที่เป็ น
• เรื่ องส่ วนตัว คณบดีหรื อกรรมการจะนัดมาพบเพื่อมารับทราบข้อมูลด้วยตนเองหรื อมา
รับทราบร่ วมกับผูป้ กครอง
• เรื่ อ งความเห็ น ทั่ว ไป คณบดี ห รื อ กรรมการอาจจะพิ จ ารณาตอบผ่ า นทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
การพิจารณาของคณบดีในการอธิ บายและหรื อการตอบ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ในกรณี ที่พบว่า ผูท้ ี่ให้
ความเห็นมา ไม่ได้ตอ้ งการคําตอบใด ๆ คณบดีหรื อกรรมการจะไม่ตอบหรื อนัดพบ ก็ได้
11. กําหนดการทัว่ ไปในการคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา ในหลักสู ตรแพทยศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
คณะแพทยศาสตร์ ข อสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลง รายการ และลําดับ การตรวจ เพื่ อความ
เหมาะสมโดยอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการ
กําหนดการ
จําหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 26 พฤษภาคม – 1
มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
สัมภาษณ์ และ ตรวจร่ างกาย
รายงานตัว และ ชําระเงินค่า
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ตรวจร่ างกาย
สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความรู ้ วันที่ 11 มิถุนายน 2559
ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ตรวจร่ างกาย และทดสอบ
ภาวะด้านจิตเวช
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เวลา และ สถานที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 19 ทุกวัน
เวลา 09:00 – 16:00 น.
เว็บไซด์ http:// www.siam.edu
หรื อ http://www.medsiamu.com
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 19
โรงพยาบาลธนบุรี
เวลา 07.00 – 16.00 น. เวลาการตรวจอาจ
มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้า
ศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

เว็บไซด์ http:// www.siam.edu
หรื อ http://www.medsiamu.com

รายงานตัว ลงทะเบียน
ชําระเงินค่าเทอมแรก

ระหว่างวันที่ 20 -22
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคาร
มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 เฉลิมพระเกียรติ 19
- 15:00 น.

12. ในกรณีทมี่ ีนักศึกษาสละสิ ทธิในการเข้ าเรียน หรือคณะแพทยศาสตร์ จะรับนักศึกษาเพิม่ เติมอีก
หลังจากระบบรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ ได้สิ้นสุ ดลงแล้ว และมี ผูส้ ละสิ ทธิ์ หรื อคณะฯ ยัง
สามารถรับนักศึกษาได้อีกจํานวนหนึ่งก่อนจะเปิ ดเรี ยน คณะกรรมการจะพิจารณาเชิ ญผูส้ มัครที่เหมาะสม
มาสัมภาษณ์ และอาจจะมีการสอบเพื่อคัดเลือกเป็ นนักศึกษาแพทย์ต่อไป ทั้งนี้ อาจจะทําเป็ นประกาศให้
มารายงานตัวในกรณี ที่ มี จาํ นวนเท่ ากับ หรื อมากกว่า 5 คน หรื อเชิ ญ มาสั ม ภาษณ์ เป็ นรายบุ ค คลเมื่ อมี
จํานวนน้อยกว่า 5 คน การเชิ ญผูส้ มัครใด ๆ มาสัมภาษณ์ และการตัดสิ นรับเข้าเรี ยนในกรณี น้ ี ถื อเป็ น
สิ ทธิ ของคณะ ฯ และการตัดสิ นของคณะ ฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ผูส้ มัครท่านอื่นไม่มีสิทธิ โต้แย้งหรื อขอให้มี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในผลการตัดสิ นที่ประกาศไปแล้ว
13. สิ ทธิในการคัดเลือกเฉพาะผู้ทมี่ ีคุณสมบัติให้ เป็ นนักศึกษาแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคัดเลื อกเฉพาะผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการของ
คณะแพทยศาสตร์ เห็นว่าเหมาะสม และการดําเนิ นการใด ๆ ในทุกขั้นตอนของการคัดเลือก และผลการ
คัดเลือกตามมติของคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรื อการตัดสิ นของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ให้ถือเป็ น
ที่สิ้นสุ ด
14. การขอคื น เงิ น ค่ า สมั ค รสอบ ค่ า ลงทะเบี ย น ค่ า เล่ า เรี ย น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ที่ ชํ า ระให้ ค ณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การชําระเงินค่าสมัครสอบ ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรี ยน หรื อ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ในกระบวนการสมัคร สอบคัดเลือกและการรับเข้าเป็ นนักศึกษาแพทย์ ให้ถือว่า เมื่อ
ผูส้ มัครได้ชาํ ระเงินแล้ว ผูส้ มัครได้ตดั สิ นใจที่จะเข้าทํากิจกรรมหรื อเข้าเรี ยนในคณะแพทยศาสตร์ แล้ว
และคณะแพทยศาสตร์ ก็ได้เตรี ยมการดังกล่าวไว้ให้ผสู ้ มัครเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเช่นกัน ดังนั้นผูส้ มัครและ
ผูป้ กครองต้องตัดสิ นใจให้เสร็ จสิ้ นก่อนจะชําระเงินในการเข้าร่ วมกระบวนการ สมัคร คัดเลือกและ ร่ วม
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว หากท่านชําระเงินแล้ว หมายความว่า ท่านยินยอมที่จะไม่ขอรับเงินดังกล่าวที่
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ชําระไว้แล้ว คืน ไม่วา่ จะมีกรณี ใด ๆ เกิดขึ้น อันเป็ นเหตุให้ผสู ้ มัครสละสิ ทธิ์ หรื อไม่ประสงค์จะเข้าเรี ยน
ในคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป
อนึ่ง การให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อการปลอมแปลงเอกสารในขั้นตอนใด ๆ ของการรั บสมัครถือ
เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทําผิดจะต้ องถูกพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึง
ทีส่ ุ ด
ส่ วนผู้ ที่ ทุ จ ริ ต ในการสอบในขั้ น ตอนใด ๆ ที่ ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยสยามจั ด ทํ า ให้
ผู้สมั ครทดสอบ ผู้น้ ั นจะหมดสิ ทธิ์ในการเข้ าเป็ นนั กศึ กษาแพทย์ และจะถู กส่ งชื่ อให้ แพทยสภาทราบ
ต่ อไปด้ วย
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

9

