
C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 8/4/09 8:43  

 
ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

สิทธิ์ อัศววรฤทธิ์” ลูก ต.อ. ควาที่ 1 หมอจุฬาฯ
ขาววันที่ 6 เมษายน 2552 แหลงขาวจาก สยามรฐั 
 

 
วันที่ 6 เม.ย.2552 ศ.พญ.บุญมี สถาปตยวงศ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือก

ระบบรับตรงของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) ปการศึกษา 2552 เปดเผยวา 
ขณะนี ้ กสพท.ไดประมวลผลการคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท.เรียบรอยแลว และประกาศผลผาน
เว็บไซต กสพท. www.cotmes.org  และผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยในกลุม กสพท.ทั้ง 12 แหง 
ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแกน(มข.) มหาวทิยาลัยเชียงใหม(มช.) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(มธ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มม. มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.)มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตั้งแตวันที่ 5
เม.ย.เวลาประมาณ 18.00 น. ซึ่งปน้ีมีจํานวนผูผานการคัดเลือกทั้งสิ้น 1,491 คน จากผูสมัครทั้งหมด
ประมาณ 22,000 คน 

ศ.พญ.บุญม ี กลาวตอไปวา ขอใหผูสมัครสอบทุกคนตรวจสอบรายชื่อดวยตนเอง เพราะสถาบนั
แตละแหง จะกําหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณไวในเว็บไซด ซึ่งหากผูมีรายช่ือสอบสัมภาษณไมไป
แสดงตนตามเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอใน กสพท. และจะไมมีสิทธิ์เขารับการ
คัดเลือกในรอบที่ 2 หากมีการเปดรับถาสถาบันรับไมเต็มจํานวนหรือมีผูสละสิทธิ์ โดยการสอบสมัภาษณ
น้ัน มหาวิทยาลัยเกือบทุกแหง คาดวาจะเริ่มดําเนินการในวันที่ 7 เม.ย.น้ี   

“ถารับนักศึกษาไมไดตามที่ตั้งเปาไว กสพท. จะคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณ และตรวจ
รางกายเพิ่มเติมจากผูสมัครเดิม โดยจะใหสิทธิ์เฉพาะผูที่ยังไมไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบัน
ใดๆ  และเมื่อไดรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาแลว กสพท. จะสงรายชื่อผูไดรับคัดเลือก ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อตัดสทิธิ์จากระบบแอดมิสช่ันส เพื่อปองกันรายชื่อซ้ําซอน”ศ.
พญ.บุญมี กลาว 

ศ.พญ.บุญม ี กลาวตออีกวา คะแนนในปน้ีต่ํากวาปที่ผานมาเล็กนอย แตถาเปรียบเทียบทั้งหมด
ไมไดแตกตางจากปที่ผานมามาก เน่ืองจากปน้ีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง  (เอเน็ต) 
คอนขางต่ํา ซึ่งการสอบคัดเลือกกลุม กสพท. ตองใชสัดสวนคะแนนเอเน็ต 70 % ทําใหคะแนนของผู
ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในกลุม กสพท.ต่ําไปดวย สวนนักเรียนที่ไดคะแนนสอบสูงสดุอันดับ
แรก คือ นายสิทธ์ิ อศัววรฤทธิ์ นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไดคะแนน 79.1271 จาก 
100 คะแนนเต็ม ซึ่งเลอืกเขาเรียนตอในคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ  

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ    ฉบับประจําวันที่  6  เดอืนเมษายน พ.ศ.2552  หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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                 @@ สําหรบัคะแนนสูงสุด-ต่ําสุด ของการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะแพทย
ศาสตร ทันตแพทย ปการศึกษา 2552 ไดแก คณะแพทยศาสตร มข. จํานวน รับ 30 คน คะแนน
สูงสุด 59.241 คะแนนต่ําสุด 55.3832 คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 230  คนคะแนนสูงสุด 79.1271
คะแนนต่ําสุด 63.7365  คณะแพทยศาสตร มช. จํานวนรับ 65 คน คะแนนสูงสุด 63.5977 คะแนนต่ําสุด 
56.6813 คณะแพทยศาสตร มธ. จํานวนรับ 92 คน  คะแนนสูงสุด 60.3714 คะแนนต่ําสุด 56.2991
คณะแพทยศาสตร มน.จํานวนรับ 30 คน คะแนนสูงสุด 56.3704 คะแนนต่ําสุด 54.4771  คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มม.จํานวนรับ 162 คน คะแนนสูงสุด 70.3279 คะแนนต่ําสุด 
59.9980 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มม.จํานวนรับ 280 คน คะแนนสูงสุด 75.4859 คะแนน
ต่ําสุด 61.1929 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัรังสิต จํานวนรับ30 คน คะแนนสูงสุด 56.1792 คะแนน
ต่ําสุด 52.7669   

คณะแพทยศาสตร มศว จํานวนรับ 125  คน คะแนนสูงสดุ
63.1458 คะแนนต่ําสุด 56.1257  คณะแพทยศาสตร มอ. จํานวนรับ 42 คน คะแนน
สูงสุด 59.6190 คะแนนต่ําสุด 54.9986 วิทยาลยัแพทยศาสตรวชิรพยาบาล จํานวนรับ 80 คน คะแนน
สูงสุด 60.8438คะแนนต่ําสุด 58.1810 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จํานวนรับ 60  คน คะแนน
สูงสุด 63.0155 คะแนนต่ําสุด 54.7018  วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (ญ)จํานวนรับ40 คน
คะแนนสูงสุด 60.6632 คะแนนต่ําสุด55.3927 คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาฯ จํานวนรับ70  คน คะแนน
สูงสุด 68.6273 คะแนนต่ําสุด 59.8508 คณะทนัตแพทยศาสตร มม. จํานวนรับ80 คน คะแนนสูงสุด
63.2952 คะแนนต่ําสุด56.8508  คณะทันตแพทยศาสตร มช. จํานวนรับ 30  คนคะแนนสูงสุด 60.5951
คะแนนต่ําสุด54.3651 คณะทันตแพทยศาสตร  มอ. จํานวนรับ 25 คน คะแนนสูงสุด 56.2021 คะแนน
ต่ําสุด53.4624 คณะทันตแพทยศาสตร มศว. จํานวนรับ 20 คนคะแนนสูงสุด 59.5356 คะแนนต่ําสุด 
55.7769 

 
 

 
  


