
 
 

ใบขออนุญาตผูป้กครอง 
 
       วนัท่ี............................................................... 

เร่ือง    ขออนุญาตน านกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 

เรียน    ท่านผูป้กครอง เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว............................................................. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    
1.  ก าหนดการกิจกรรม        จ านวน    1    ฉบบั 
2.  โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียนสู่คณะแพทยศาสตร์ระดบัประเทศ จ านวน    1    ฉบบั 

  ด้วยกองวิชาการและสารนิเทศ พรีเทสท์ (ไทยแลนด์)  ก าหนดให้มกีารจดักิจกรรมภายใต้
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนสู่คณะแพทยศาสตร์ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560  
(ค่ายตามตดิพชิติแพทย์) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้เขา้มาเตรยีมความพรอ้มทางการศกึษาเป็น
ระยะเวลา 15 วนั เพื่อปรบัพื้นฐานทางวชิาการ ติวข้อสอบ และจ าลองสนามสอบจรงิ พรอ้มวเิคราะห์ผล
รายบุคคล อีกทัง้ได้ศึกษาประสบการณ์ในด้านต่างๆของวชิาชีพแพทย์ ร่วมกิจกรรมเวริ์กชอป ท าแล็บ
ปฏบิตัิการ โดยใช้เครื่องมอืจรงิในสถานการณ์จ าลอง แนะแนวความรู้ทางวชิาการ การเตรยีมตวัสู่ คณะ
แพทยศาสตร ์- ทนัตแพทยศาสตร ์อกีทัง้มทีุนการศกึษารวมกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถ้วน) แก่
นกัเรยีนทีม่ผีลการทดสอบตามเงือ่นไขของทางโครงการอกีดว้ย 
  เนื่องจากบุตรหลานของท่านมคีวามสนใจในโครงการนี้จงึได้สมคัรเข้าร่วมกจิกรรมเขา้มา 
และทางโครงการพิจารณาแล้วว่านักเรยีนผ่านหลักเกณฑ์ตามท่ีโครงการได้ก าหนดไวทุ้กประการ จึงขอ
อนุญาตให้นกัเรียนในสังกดัของท่านเขา้ร่วมกิจกรรม ณ วนัท่ี 1 – 15 ตุลาคม 2560 ตามก าหนดการท่ีไดแ้นบไว้
ดว้ยแลว้ 

  

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                                             ขอแสดงความนบัถือ 
 

      
                  (นายจิรววิฒัน์ ด านุ่น) 
                         ผูอ้  านวยการ 
                        กองวชิาการและสารนิเทศ พรีเทสท ์(ไทยแลนด)์ 
 
 



ตารางกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมส าหรบันักเรียน 
สู่คณะแพทยศาสตรร์ะดบัประเทศ ปีการศึกษา 2560 

(ค่ายตามติดพิชิตแพทยศาสตร)์ 
 

ภารกิจท่ี 1 (กิจกรรมปฐมนิเทศ) 
  การแต่งกาย : ชุดนกัเรยีน หรอืชุดสุภาพส าหรบัโรงเรยีนนานาชาติ 
   08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน (กรณุารบัประทานอาหารเชา้มาก่อนล่วงหน้า)   
 09.00-11.00 น.  กจิกรรมปฐมนิเทศ ส าหรบันกัเรยีน และผูป้กครอง 
    เรือ่ง    1.)วตัถุประสงค ์และการด าเนินโครงการ 
                2.)ขอ้ปฏบิตั/ิ กฎระเบยีบการเขา้รว่มกจิกรรม 
                3.)เสน้ทางสู่...คณะแพทยศาสตร/์ ทนัตแพทย ์
  11.00-12.00 น.  กจิกรรมสนัทนาการส าหรบันกัเรยีน 
  12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
  13.00-16.00 น.  กจิกรรมกลุ่ม PBL 
  16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
  17.00-18.00 น.  กจิกรรม Buddy-Budder/ จดัสรรหอ้งพกั 
  18.00-22.00 น.  เกบ็สมัภาระสู่ทีพ่กั/ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
  22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง)   
 
ภารกิจท่ี 2 (จ าลองสนามสอบแพทย ์กสพท.) 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-10.30 น.  สอบ วชิาเฉพาะแพทย ์กสพท. 
10.30-11.15 น.  สอบ วชิาคณติศาสตร ์
11.15-12.00 น.  สอบ วชิาภาษาองักฤษ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-15.00 น.  สอบ วชิาวทิยาศาสตร ์(เคม ีฟิสกิส ์ชวีวทิยา) 
15.00-15.45 น.  สอบ วชิาภาษาไทย 
15.45-16.30 น.  สอบ วชิาสงัคมศกึษา 
16.30-17.30 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.30-22.00 น.  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 
 
 
 



ภารกิจท่ี 3 (สรปุข้อสอบ & ตะลยุโจทย ์วิชาคณิตศาสตร)์ 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที1่ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที2่ 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที3่ 
19.00-20.00 น.  “ภารกจิพเิศษ” ประจ าวนั 
20.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 4 (สรปุข้อสอบ & ตะลยุโจทย ์วิชาฟิสิกส)์ 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที1่ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที2่ 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที3่ 
19.00-20.00 น.  “ภารกจิพเิศษ” ประจ าวนั 
20.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 5 (สรปุข้อสอบ & ตะลยุโจทย ์วิชาเคม)ี 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที1่ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที2่ 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที3่ 
19.00-20.00 น.  “ภารกจิพเิศษ” ประจ าวนั 
20.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 



ภารกิจท่ี 6 (สรปุข้อสอบ & ตะลยุโจทย ์วิชาชีววิทยา) 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที1่ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที2่ 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที3่ 
19.00-20.00 น.  “ภารกจิพเิศษ” ประจ าวนั 
20.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 7 (เวิรก์ชอป & แลบ็ปฏิบติัการ) 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  เวริค์ชอ็ปทางการแพทย ์พรอ้มทดสอบรายบุคคล 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  แลป็ปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตร ์(ANATOMY LAB) 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สอบ “แลป็กริง๊” วชิา กายวภิาคศาสตร ์ 
19.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 8 (กิจกรรม ภารกิจลบั พิชิต...แพทยศาสตร)์ 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  กจิกรรม ภารกจิลบั พชิติ...แพทยศาสตร ์ช่วงที ่1 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  กจิกรรม ภารกจิลบั พชิติ...แพทยศาสตร ์ช่วงที ่2 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 
 
 



ภารกิจท่ี 9 (ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี) 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
07.30-08.00 น.  ลงทะเบยีน/ ขึน้รถ 
08.00-12.00 น.  กจิกรรม ศกึษาดงูานนอกสถานที ่ช่วงที ่1 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั 
13.00-17.00 น.  กจิกรรม ศกึษาดงูานนอกสถานที ่ช่วงที ่2 
17.00-18.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
18.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 10 (สรปุข้อสอบ & ตะลยุโจทย ์วิชาภาษาองักฤษ) 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที1่ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที2่ 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที3่ 
19.00-20.00 น.  “ภารกจิพเิศษ” ประจ าวนั 
20.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 11 (สรปุข้อสอบ & ตะลยุโจทย ์วิชาภาษาไทย) 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที1่ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที2่ 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที3่ 
19.00-20.00 น.  “ภารกจิพเิศษ” ประจ าวนั 
20.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 
 



ภารกิจท่ี 12 (สรปุข้อสอบ & ตะลยุโจทย ์วิชาสงัคมศึกษา) 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที1่ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที2่ 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที3่ 
19.00-20.00 น.  “ภารกจิพเิศษ” ประจ าวนั 
20.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 13 (สรปุข้อสอบ & ตะลยุโจทย ์วิชาเฉพาะแพทย)์ 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที1่ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-16.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที2่ 
16.00-17.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
17.00-19.00 น.  สรปุขอ้สอบ & ตะลุยโจทย ์ช่วงที3่ 
19.00-20.00 น.  “ภารกจิพเิศษ” ประจ าวนั 
20.00-22.00 น.  อ่านหนงัสอื & พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 14 (จ าลองสนามสอบแพทย ์กสพท.) 
  การแต่งกาย : เสือ้และกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเทา้ผา้ใบ/รองเทา้หุม้สน้ 

06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน & สนัทนาการ 
09.00-10.30 น.  สอบ วชิาเฉพาะแพทย ์กสพท. 
10.30-11.15 น.  สอบ วชิาคณติศาสตร ์
11.15-12.00 น.  สอบ วชิาภาษาองักฤษ 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-15.00 น.  สอบ วชิาวทิยาศาสตร ์(เคม ีฟิสกิส ์ชวีวทิยา) 
15.00-15.45 น.  สอบ วชิาภาษาไทย 
15.45-16.30 น.  สอบ วชิาสงัคมศกึษา 
 



 
16.30-17.30 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
18.00-22.00 น.  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
22.00 น. เป็นตน้ไป เขา้นอน (กลบัเขา้สู่หอ้งพกัของตนเอง) 
 

ภารกิจท่ี 15 (กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ) 
  การแต่งกาย : ชุดนกัเรยีน หรอืชุดสุภาพส าหรบัโรงเรยีนนานาชาติ 
06.00-07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้รว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบยีน/ คนืหอ้งพกั 
09.00-12.00 น.  กจิกรรมอ าลา/ เฉลย Buddy-Budder 
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั ( บุฟเฟ่ต ์) 
13.00-15.00 น.  กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ ส าหรบันกัเรยีน และผูป้กครอง 
   เรือ่ง  1.) แจง้ผลสอบ/ ผลการประเมนิรายบุคคล 
           2.) การเตรยีมความพรอ้มสู่สนามสอบจรงิ 
           3.) ชีแ้จงการสอบ กสพท. 
15.00-16.00 น.  มอบใบประกาศนียโครงการและมอบรางวลั แก่ผูท้ีม่คีะแนนดเีด่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศกองวิชาการและสารนิเทศ พรีเทสท ์(ไทยแลนด)์ 
เร่ือง การรบัสมคัรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมส าหรบันักเรียน 

สู่คณะแพทยศาสตรร์ะดบัประเทศ ปีการศึกษา 2560 
(ค่ายตามติดพิชิตแพทยศาสตร)์ 

 
ดว้ยกองวชิาการและสารนิเทศ พรเีทสท ์(ไทยแลนด)์ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของปัญหาดา้นการขาด

แคลนบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย จงึได้ริเริม่โครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาส และสนับสนุนให้
นักเรยีนที่มคีวามสนใจในกลุ่มวชิาชพีวทิยาศาสตรส์ุขภาพ โดยเฉพาะในสาขาวชิาแพทยศาสตร์ ให้ได้รบั
การส่งเสรมิอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมมากขึ้น มใิช่เพียงรอโอกาสจากรฐับาลเท่านัน้ อีกทัง้มหาวทิยาลยั
แพทยใ์นประเทศมงีบประมาณทีจ่ ากดัในการสนับสนุนนักเรยีนทุกกลุ่มไดอ้ย่างทัว่ถงึ และที่ส าคญัทีสุ่ดเป็น
การแกปั้ญหาดา้นความเหลื่อมล ้าและโอกาสทางการศกึษาอกีด้วย 
        ดงันัน้ พรเีทสท ์(ไทยแลนด)์ โดย กองวชิาการและสารนิเทศ ซึง่เป็นผูม้ศีกัยภาพในการพฒันาและ
ส่งเสรมิเยาวชนมาอยา่งต่อเนื่อง จงึขอเชญิชวนนักเรยีนทีม่คีวามสนใจ ไดม้โีอกาสเขา้มาเตรยีมความพรอ้ม
ทางการศึกษาเป็นระยะเวลา 15 วนั เพื่อปรบัพื้นฐานทางวชิาการ ติวข้อสอบ และจ าลองสนามสอบจรงิ 
พรอ้มวเิคราะหผ์ลรายบุคคล อกีทัง้ได้ศกึษาประสบการณ์ในดา้นต่างๆของวชิาชพีแพทย ์รว่มกจิกรรมเวริ์ก
ชอป ท าแลบ็ปฏบิตักิาร โดยใช้เครื่องมอืจรงิในสถานการณ์จ าลอง แนะแนวความรูท้างวชิาการ การเตรยีม
ตวัสู่ คณะแพทยศาสตร ์- ทนัตแพทยศาสตร ์อีกทัง้มทีุนการศกึษารวมกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาท
ถว้น) แก่นกัเรยีนทีม่ผีลการทดสอบตามเงือ่นไขของทางโครงการอกีดว้ย 
 
1. จ านวนท่ีรบัสมคัรเข้าร่วมโครงการ 
       จ านวนรบั 100 คน จากทัว่ประเทศ 
 
2. คณุสมบติัพื้นฐานของผูส้มคัรเข้าร่วมโครงการ 
    (อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย กสพท.) 
       2.1 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ หรอืต้องการที่จะเตรยีมความพร้อมสู่การสอบเข้าเพื่อจะศึกษาต่อใน       
คณะแพยศาสตร ์คณะทนัแพทยศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสชัศาสตร ์     
คณะสตัวแพทยศาสตร ์หรอืคณะใดๆ ในกลุ่มวชิาชพีวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  
 
       2.2 ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.4-6 (เกรด 2.50 ขึ้นไป แต่ไม่จ ากดัแผนการเรยีน) หรอืหลกัสูตรอื่นที่
เทยีบเท่า ซึง่รบัรองโดยกระทรวงศกึษาธกิาร 
       2.3 เป็นผู้มสีญัชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
หรอืวทิยาลยัแพทยศาสตรใ์นต่างประเทศ 
 
 



       2.4 ไมเ่ป็นผูท้ีก่ าลงัศกึษาเกนิชัน้ปีที ่1 ในมหาวทิยาลยั/ สถาบนัการศกึษาของรฐั 
       2.5 ไมม่ปัีญหาสุขภาพทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการประกอบวชิาชพี
แพทย ์สตัวแพทย ์หรอืเภสชักร ตามแนวทางคุณสมบตัเิฉพาะของผูท้ีส่มคัรเขา้เรยีนหลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑติ สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ และในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ของ กสพท.        (ดรูายละเอยีดใน
เวบ็ไซต ์www9.si.mahidol.ac.th) 
 
3. ขัน้ตอนการสมคัรเข้าร่วมโครงการ (ประจ าปีการศึกษา 2560) 
       สมัค รผ่ านระบบออนไลน์  www.pretestthailand.com ตั ้งแ ต่  1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560   
(หากเตม็ก่อนจะปิดรบัสมคัรทนัท)ี 
 
4. ขัน้ตอนการช าระค่าสมคัรผ่านธนาคาร 
       4.1 แจ้งช าระค่าสมคัร (จ านวนเงนิ 5,000 บาท และจะได้เงนิคนืหากไม่ติดคณะแพทย/์ทนัตแพทย์) 
โดยติดต่อช าระเงนิผ่านจุดรบัช าระค่าบรกิาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
ภายในไมเ่กนิ 3 วนั หลงัจากทีส่มคัร (ทางโครงการจะใหส้ทิธิผ์ูท้ ีส่มคัร-ช าระค่าสมคัรก่อน 100 คนแรก)  
* หากนกัเรยีนไมส่ามารถช าระเงนิไดท้นัตามก าหนด กรณุาโทรแจง้ฝ่ายทะเบยีนโครงการล่วงหน้าทาง  
08-8790 4819 หรอื 09-5432 7 999 มเิช่นนัน้รายชื่อจะถูกยกเลกิทนัท ีแต่สามารถท าการสมคัรเขา้มาใหม่
ในภายหลงัได ้หากผูส้มคัรโครงการยงัไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 
       4.2 เมือ่ช าระค่าสมคัรแลว้ ถอืว่ามสีทิธิเ์ขา้รว่มโครงการทนัท ี 
       4.3 ตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการช าระเงนิ ได้ทาง www.pretestthailand.com และสามารถเข้าร่วม
กจิกรรม ตามวนั-เวลา ทีก่ าหนด โดยแสดงหลกัฐานการสมคัร และหลกัฐานการช าระจากธนาคาร 
* ทางโครงการสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี แต่สามารถใช้สทิธิข์อเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วม หรอื
เปลีย่นแปลงรอบกจิกรรมทีเ่ขา้รว่ม (แจง้ก่อนวนัค่าย อยา่งน้อย 30 วนั) 
 4.4 ช าระค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิส าหรบักจิกรรมอกีจ านวน 30,000 บาท ในวนัแรกของการเขา้ค่าย (วนัที ่
1 ตุลาคม 2560) โดยค่าใชจ้่ายส่วนนี้ถอืเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องใชส้ าหรบันักเรยีนตามจรงิจะไม่มกีารคนืเงนิ
หากสอบไมต่ดิคณะแพทย/์ทนัตแพทย ์ 
* ค่าสมคัร 35,000 บาท (รายละเอยีดค่าสมคัร แจกแจงไดด้งันี้) 
       1.) ค่าธรรมเนียมสมคัร        5,000  บาท 
       2.) ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ (ตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้รว่มโครงการ)     30,000  บาท 
           - หนงัสอืสรปุเนื้อหา ม.4-6 วชิาเคม ีฟิสกิส ์ชวีะ คณติฯ องักฤษ ไทย สงัคม  
          รวมทัง้ วชิาเฉพาะแพทย/์ ความถนดัแพทย/์ จรยิธรรมแพทย ์ 
           - แนวขอ้สอบโควตา้แพทย/์ รบัตรง/ โครงการพเิศษ กสพท. (เก่า-ใหม)่  
           - คู่มอืแนะแนวการเตรยีมตวัสู่สนามสอบแพทย ์
           - ระเบยีบการสอบแพทย ์(กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย กสพท.) 
           - อุปกรณ์ท าแลบ็กายวภิาคศาสตร ์(Anatomical Laboratory) 
           - อุปกรณ์ฝึกปฏบิตักิารทางการแพทย ์(Medical Workshop)    
           - ค่าบรกิารเครือ่งมอืทางการแพทย ์ 
 
 



           - ค่าบรกิารจ าลองสนามสอบ กสพท. พรอ้มการประเมนิผลรายบุคคล 
           - ค่าบรกิารวทิยากร อาจารย ์พีเ่ลีย้งวชิาการ และบุคลากรทางการแพทย ์
           - ค่าบรกิารหอ้งปฏบิตักิารเวริก์ชอป/ หอ้งประชุมรวม 
           - ทีพ่กัตลอดโครงการ 15 วนั 
           - อาหาร/ เครือ่งดื่ม/ อาหารว่าง (บุฟเฟ่ต์) 
           - กระเป๋าผา้ Pre-Test (Thailand) 
           - สมดุโน้ต Pre-Test (Thailand) 
           - เสือ้ Med-Intensive 2017 Pre-Test (Thailand) สนี ้าเงนิ (คนละ 5 ตวั) 
* น้องๆ สามารถรบัสทิธพิเิศษอื่นๆ เพิม่เตมิส าหรบัผูส้มคัร ซึง่สามารถตดิตามขา่วสาร 
ไดท้าง www.pretestthailand.com หรอืทางเพจ “คา่ยตามตดิ พชิติแพทย”์ อยา่งต่อเนื่อง 
 
5. ศนูยจ์ดักิจกรรม 
 5.1 ศูนยก์รงุเทพมหานคร    1 – 15 ตุลาคม 2560 
 
6. สดัส่วนคะแนนท่ีใช้ในการจ าลองสนามสอบ กสพท. และชิงทุนการศึกษา รวมกว่า 1 ล้านบาท 
   (อา้งองิตามหลกัเกณฑข์องกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย กสพท.) 
น ้าหนกัคะแนน 

ทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก 
กลุ่มสาระวชิาทีต่อ้งสอบ เงือ่นไข 

กลุ่มสาระวชิา น ้าหนกัคะแนน 

O-NET  
0% 

วทิยาศาสตร ์ - - หากมกีารสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวชิา 
จะคดิเพยีง 5 กลุ่มสาระวชิานี้เท่านัน้ 
- คะแนนรวมทุกวชิาจะตอ้งไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 60 

คณติศาสตร ์ - 
ภาษาองักฤษ - 
ภาษาไทย - 

สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

- 

น ้าหนกัคะแนน 
ทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก 

กลุ่มสาระวชิาทีต่อ้งสอบ เงือ่นไข 
กลุ่มสาระวชิา น ้าหนกัคะแนน 

วชิาสามญั  
70% 

วทิยาศาสตร ์
(เคม ีฟิสกิส ์ชวีวทิยา) 

40% - ตอ้งไดเ้ท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 30 ของ
คะแนนเตม็ในแต่ละกลุ่มสาระวชิา 

คณติศาสตร ์ 20% 
ภาษาองักฤษ 20% 
ภาษาไทย 10% 
สงัคมศกึษา 10% 

วชิาเฉพาะ 
30% 

1. ทดสอบศกัยภาพในการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ความสามารถในการจบัใจความ คดิวเิคราะห์ 
สงัเคราะห ์เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

2. การประเมนิแนวคดิทางจรยิธรรม 
 
 
 



7.สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  
ฝ่ายประชาสมัพนัธ:์ 088-790-4819 ส านกังาน 
ฝ่ายกจิกรรมและประสานงานโครงการ: 088-851-2577 คุณพงศธร บวัทอง 
ฝ่ายสารสนเทศและระบบ: 097-353-1122 คุณปรมนิทร ์จา่ทอง 
สายด่วน 09-5432-7999 คุณจริววิฒัน์ ด านุ่น (ผูร้บัผดิชอบโครงการ)     

 
   

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั   
 
   
       ประกาศ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 
 
 
 

       (นายจริววิฒัน์ ด านุ่น) 
            ผูอ้ านวยการ 
           กองวชิาการและสารนิเทศ พรเีทสท ์(ไทยแลนด)์ 
        
 
 


