ประกาศฉบับที่ ๔/๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีทักษะในการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้ดี
(๒) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์หรือสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
(๓) ไม่เป็นโรค หรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๔) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล ให้ถึงที่สุด ต้องจาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
(๖) กรณีผู้สมัครที่สาเร็จ หรือ คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ให้นาหลักฐาน
ประกอบการสมัครดังนี้
(๖.๑) ผลการศึกษา grade ๑๒ และมีผลการเรียนวิชา ชีววิทยา และ เคมี ไม่ต่ากว่า
B ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า C+ หรือ
(๖.๒) มีผลการสอบ IGCSE/GCSE ๕ วิชาซึ่งประกอบไปด้วยอย่างน้อย ๓ วิชาหลัก คือ
ชีววิทยา เคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ มีผลการสอบอยู่ในสามเกรด
แรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชาชีววิทยา หรือเคมีในระดับ AS level โดยมีผลการสอบอยู่ใน
สองเกรดแรก หรือ
(๖.๓) มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วย
วิชาใน group ๔ experimental science คือวิชาชีววิทยา และ เคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก
วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาใน group ๕ วิชาคณิตศาสตร์ มีผลสอบอยู่ในสามเกรดแรกหรือ
(๖.๔) มีผลสอบ SAT ไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐ จาก ๑,๖๐๐ หรือ ๑,๕๐๐ จาก ๒,๔๐๐ และ
มีผลการสอบ SAT subjects ดังต่อไปนี้ คือ ชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
๕๒๕
๑

๒. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
(๑)
มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่นเช่น โรคจิต
(psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic
disorders ) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality
disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิด
ความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๓) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๔) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
(๕) มีความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง ๒ ข้างโดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐
(๖) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้ง ๒ ข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ ๕๐๐- ๒,๐๐๐
เฮิรตซ์สูงกว่า ๔๐ เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score )
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural
hearing loss)
(๗) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่กรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี เพื่อตรวจเพิ่มเติมและให้ความเห็นได้
ในทุกกรณีที่ตรวจพบว่า มีปัญหาด้านสุขภาพที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา ให้คณบดีหรือ
คณะกรรมการที่ตรวจสุขภาพที่คณบดีแต่งตั้ง เป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดว่า ให้ผ่านหรือไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ
เพื่อเข้าศึกษา
๓. การสมัคร สถานที่สมัคร และอัตราค่าธรรมเนียม
(๑) การสมัครและสถานที่สมัครสอบ
สมั ครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙
มหาวิทยาลัยสยาม ทุกวันระหว่างเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๘:๓๐ น.
ที่ตั้ง: ๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: ๐๒-๘๖๗-๘๐๘๘, ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘, ๐๒-๘๖๘-๖๐๐๐
โทรสาร: ๐๒-๔๕๗-๓๙๘๒, ๐๒-๔๖๗-๓๑๗๔
อีเมล์: admission@siam.edu
(๒) อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒,๐๐๐ บาทต่อคน
๒

๔. หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
(๑) ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารจานวน ๒ ฉบับ
(๓) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ
(๔) ใบระเบียน ผลการเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ของมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ฉบับจริง พร้อม
สาเนาเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ
(๕) ผลการสอบ O-NET ๕ กลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,
สังคมศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม) พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ
(๖) ผลการสอบวิชาการ ๗ วิชาที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทศ. พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ และ รหัสผ่าน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลจาก สทศ. ได้ตามที่ผู้สมัครใช้ประกอบการสมัคร
(๗) ผลการสอบวิชาเฉพาะ พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ
(๘) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๒ ฉบับ
(๙) ในกรณีที่ผู้สมัครสาเร็จหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ต้องนาหลักฐาน
ใบรับรองความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองว่า
กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จริง
(๑๐) ในกรณีที่ผู้สมัครนาส่งหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบภายในเวลาที่กาหนดให้สมัคร จะถือ
ว่า ผู้สมัครต้องการแสดงหรือมีหลักฐานประกอบการสมัครเพียงเท่านั้นและคณะกรรมการจะพิจารณาตาม
หลักฐานประกอบการสมัครเท่าที่มีอยู่เท่านั้น เช่นกัน
หมายเหตุ ให้ลงนามรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับว่าถ่ายจากเอกสารฉบับจริง หากยังไม่มีผลการสอบของ
ONET หรือผลการสอบ ๗ ชุดวิชาในวันที่สมัคร ให้รีบยื่นเอกสารดังกล่าวทันทีที่ สทศ. ประกาศผลการ
สอบ
๕. เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินผล
การพิจารณาตัดสินผลในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าที่เน้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ จะใช้เกณฑ์ตามองค์ประกอบ ๓ ส่วนดังนี้
เกณฑ์และน้าหนักคะแนน ที่ใช้
ในการคัดเลือก

กลุ่มสาระวิชาที่พิจารณา
กลุ่มสาระวิชา

๑. O-NET จัดสอบโดย สทศ.
(ไม่นามาคิดน้าหนักคะแนน)

น้าหนักคะแนน
ร้อยละ

๑) วิทยาศาสตร์

-

๒) คณิตศาสตร์

-

๓) ภาษาอังกฤษ

๓

เงื่อนไข
สาหรับผู้สมัครที่จะสาเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘
จะต้องสอบ O-Net ปี

๔) ภาษาไทย

-

๕) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๑) วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา)

-

การศึกษา ๒๕๕๘ และ
คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

๔๐

ในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้อง
๒. วิชาการ ๗ วิชา จัดสอบโดย ๒) คณิตศาสตร์
๓๐
ได้คะแนนเท่ากับ หรือ
สทศ. นาคะแนนมาคิดเป็นร้อย
มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
๓) ภาษาอังกฤษ
๒๐
ละ ๗๐
คะแนนเต็ม
๔) ภาษาไทย และ หรือ
๑๐
สังคมศึกษา
๑) การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ
๓. วิชาเฉพาะ จัดสอบโดย
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลและการคิดอย่างมี
กสพท. (ศ.ร.ว.) นาคะแนนมา
วิจารณญาณ
คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๒) การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
กรณีที่ผู้สมัครสาเร็จ หรือ คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือได้รับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้ว การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก จะใช้คะแนนตามเกรดเท่าที่มีอยู่และ
คะแนนส่วนใหญ่ ควรอยู่ในเกรด เอ และใช้ เกณฑ์จากคะแนนการสอบข้อเขียนหรือการสอบสัมภาษณ์
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
๖. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และในระบบรับตรงจะมีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ร่วม
ด้วย โดยแจ้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siam.edu หรือสานักรับ
สมัครนักศึกษา http://admission.siam.edu หรือ http://www.medsiamu.com
๗. การตรวจร่างกาย การทดสอบภาวะทางจิตเวชและค่าธรรมเนียมการตรวจ
เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะที่ได้
กาหนดไว้ ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมในการตรวจและการทดสอบจานวน ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงินสดใน
วันที่มารายงานตัว
๘. การสอบสัมภาษณ์
คณะแพทยศาสตร์ จะสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ ที่ผ่านการคัดเลือกและแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อมา
สัมภาษณ์พร้อมกับการตรวจร่างกายและการทดสอบภาวะทางจิตเวช เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ
รับเข้าศึกษา กรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ว่า “รับ”หรือ “ไม่รับ” ในกรณี
ที่ “รับ” อาจจะให้ความเห็นว่า “ควรรับอย่างยิ่ง” หรือ “รับ”
๔

๙. การประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย การทดสอบภาวะทางจิตเวช และ
การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จะประมวลผลการ
ตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์ การทดสอบจิตเวช การทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาผู้ที่มี
คุณสมบัติโดยรวมเหมาะสมที่สุด เพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป
คณะ ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่เว็บไซด์ http://www.siam.edu หรือสานักรับสมัครนักศึกษา http://admission.siam.edu หรือ
http://www.medsiamu.com
อนึ่ง การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด คณะแพทยศาสตร์จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านการสัมภาษณ์ การ
ตรวจร่างกาย การทดสอบภาวะทางจิตเวชและการทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สอบถามเหตุผลการไม่
ถูกคัดเลือกได้ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังการประกาศผล ทั้งนีผ้ ู้สอบถามต้องแสดงตนเอง โดยใช้บัตรประชาชน
กรอกข้อมูล และความต้องการทราบเหตุผลหรือให้ความเห็นอื่น ๆ ในการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของ
http://www.medsiamu.com ในกรณีที่เป็น
 เรื่องส่วนตัว คณบดีหรือกรรมการจะนัดมาพบเพื่อ มารับทราบข้อมูลด้วยตนเองหรือมา
รับทราบร่วมกับผู้ปกครอง
 เรื่ อ งความเห็ น ทั่ ว ไป คณบดี ห รื อ กรรมการอาจจะพิ จ ารณาตอบผ่ า นทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
การพิจารณาของคณบดีในการอธิบายและ/หรือการตอบ ถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่พบว่า ผู้ที่ให้
ความเห็นมา ไม่ได้ต้องการคาตอบใด ๆ คณบดีหรือกรรมการจะไม่ตอบหรือนัดพบ ก็ได้
๑๐. ก้าหนดการทั่วไปในการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สยาม
คณะแพทยศาสตร์ ข อสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการ และล าดั บ การตรวจ เพื่ อ ความ
เหมาะสมโดยอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายการ

ก้าหนดการ

เวลา และ สถานที่

จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

วันที่ ๒๐ - ๓๐ เมษายน
๒๕๕๙

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น ๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ทุกวัน
เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.
เว็บไซด์ http:// www.siam.edu หรือ
http:// admission.siam.edu
หรือ http://www.medsiamu.com
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น ๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑๙

ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
รายงานตั ว และช าระเงิ น ค่ า วันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม
ตรวจร่างกาย
๒๕๕๙
๕

สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความรู้ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ตรวจร่ า งกาย และทดสอบ
ภาวะด้านจิตเวช
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า วันที่ ๑๓ พฤษภาคม
ศึกษา
๒๕๕๙

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙
ชั้น ๑๔
เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.

รายงานตัว ลงทะเบียน
ชาระเงินค่าเทอมแรก

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น ๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑๙

ระหว่างวันที่ ๑๖
พฤษภาคม จนถึงวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๕:๐๐ น.

เว็บไซด์ http:// www.siam.edu หรือ
http:// admission.siam.edu
หรือ http://www.medsiamu.com

๑๑. ในกรณีที่มนี ักศึกษาสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการจะพิจารณาเชิญผู้สมัครที่เหมาะสม มาสัมภาษณ์ และสอบเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา
แพทย์ต่อไป ทั้งนี้อาจจะทาเป็นประกาศในกรณีที่มีจานวนเท่ากับหรือมากกว่า ๕ คน หรือเชิญมาสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคลเมื่อมีจานวนน้อยกว่า ๕ คน การเชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์และการตัดสินรับเข้าเรีย นในคณะ
แพทยศาสตร์ ถือเป็นสิทธิของคณะ ฯ และการตัดสินของคณะ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง
หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในผลการตัดสินที่ประกาศไปแล้ว
๑๒. สิทธิในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติให้เป็นนักศึกษาแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการของคณะ
แพทยศาสตร์ เห็นว่าเหมาะสม และการดาเนินการใด ๆ ในทุกขั้นตอนของการคัดเลือก และผลการ
คัดเลือกตามมติของคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือการตัดสินของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ให้ถือเป็นที่
สิ้นสุด
๑๓. การขอคืน เงินค่าสมัครสอบ ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ช้าระให้คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การชาระเงินค่าสมัครสอบ ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ในกระบวนการสมัคร สอบคัดเลือกและการรับเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ ให้ถือว่า เมื่อ
ผู้สมัครได้ชาระเงินแล้ว ผู้สมัครได้ตัดสินใจที่จะเข้าทากิจกรรมหรือเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์แล้ว และ
คณะแพทยศาสตร์ก็ได้เตรียมการดังกล่าวไว้ให้ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ดังนั้นผู้สมัครและ
ผู้ปกครองต้องตัดสินใจให้เสร็จสิ้นก่อนจะชาระเงิน ในการเข้าร่วมกระบวนการสมัคร คัดเลือกและ ร่วมทา
กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว หากท่านชาระเงินแล้ว หมายความว่า ท่านยินยอมที่จะไม่ขอรับเงินดังกล่าวที่ชาระ
ไว้แล้ว คืน ไม่ว่าจะมีกรณีใด ๆ เกิดขึ้น อันเป็นเหตุ ให้ผู้สมัครสละสิทธิ์ หรือไม่ประสงค์จะเข้าเรียนในคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป
๖

อนึ่ง การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารในขันตอนใด ๆ ของการรับสมัครถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระท้าผิดจะต้องถูกด้าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

๗
การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระท้าจะต้องถูกด้าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

