ประกาศ
เรื่องการทาสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561
................................
นิสิตใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่
1. นิสิตแพทย์โครงการรับตรงร่วมกันกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
2. นิสิตแพทย์โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
3. นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
4. นิสิตแพทย์โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
5. นิสิตแพทย์โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
การทาสัญญาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
1. การส่งและตรวจสัญญาพร้อมเอกสารประกอบการทาสัญญา
2. การลงนามทาสัญญา
การส่งและตรวจสัญญาพร้อมเอกสารประกอบการทาสัญญา
ให้นิสิ ตทุก คนของทุกโครงการปฏิบัติดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (admission.md.chula.ac.th) สั่งพิมพ์
สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ หนังสือแสดงความยินยอม สัญญาค้าประกัน ฯ หนังสือให้ความ
ยินยอมการทาสัญญาค้าประกันฯ เอกสารอื่นๆ และคาแนะนาการกรอกสัญญา การเตรียมเอกสารที่ต้องใช้
นามากรอกข้อความโดยการเขียนด้วยหมึกสีน้าเงิน ตัวบรรจง จัดเตรียมและเรียงเอกสารประกอบการทาสัญญา
ให้ครบตามที่กาหนด
1.1 นิสิต แพทย์โ ครงการรับ ตรงร่ว มกัน กับ กสพท โครงการโอลิม ปิก วิช าการ (ชีววิทยา) โครงการผลิต
แพทย์ร่ว มกับ กรมแพทย์ท หารอากาศ กองทัพ อากาศ และ โครงการรับ นัก เรีย นที่มีค วามถนัด ทาง
ภาษาอังกฤษ ใช้เอกสารจานวนคนละ 2 ชุด
1.2 นิสิต แพทย์โ ครงการร่ว มผลิต แพทย์เ พิ่ม เพื่อ ชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ใช้เ อกสารจานวน
คนละ 4 ชุด
2. นาสัญญาพร้อมทั้งเอกสารทั้งหมดมาส่งด้วยตนเอง (ไม่อ นุญ าตให้ส่ง ทางไปรษณีย์)
ที่ฝ่ายวิชาการ
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 ตั้งแต่วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการจะได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของ
เอกสารและแจ้งให้นิสิตทราบที่เว็บไซต์ admission.md.chula.ac.th ภายใน 3 วันทาการราชการหลังวันที่นา
เอกสารมาส่ง
3. นิสิตตรวจสอบสถานะของการตรวจเอกสารทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่
admission.md.chula.ac.th โดยใช้ user log in และ password ดังนี้
user log in : เลขลาดับที่ของแต่ละคน ซึ่งจะทราบในวันที่นาเอกสารมาส่ง
password : เลขประจาตัวประชาชนของนิสิต
ในกรณีที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นสิ ิตดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น.

การลงนามทาสัญญาฯ (จะมีการฉีดวัคซีนด้วย)
1. กาหนดวัน เวลา สถานที่ลงนามสัญญา
1.1 โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข (CPIRD) ในวันพฤหัสบดีที่ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
1.1.1 เวลา 08.00-10.00 น. ผู้ ป กครองและนิ สิ ต ใหม่ พบผู ้อ านวยการศูน ย์แ พทย์ ฯ
โรงพยาบาลชลบุร ี แ ละผู ้อ านวยการศูน ย์แ พทย์ ฯ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ณ ห้อง 312/3 อาคาร อปร ชั้น 3
1.1.2 เวลา 10.00-12.00 น. ลงนามสัญญา ณ ห้องศริพร วณิเกียรติ อาคาร อปร ชั้น M
1.2 โครงการรับตรงร่วมกันกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (กสพท) โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ และโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ
1.2.1 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้องศริพร วณิเกียรติ
อาคาร อปร ชั้น M
1.2.2 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงชั้นล่าง
อาคารแพทยพัฒน์
2. วิธีการ กาหนดวันและเวลาลงนามสัญญา
ให้นิสิตใหม่ของโครงการรับตรงร่วมกันกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (กสพท) โครงการโอลิมปิก วิชาการ
(ชีววิทยา) โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ และโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์
ทหารอากาศ กองทั พ อากาศ เข้ า ไปที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
(admission.md.chula.ac.th) แจ้งความประสงค์ที่จะมาลงนามทาสัญญาในวันและเวลาใด โดยจากัด
จานวนไว้ช่วงละ 75-78 คน (ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ก่อนจะมีสิทธิ์ได้ก่อน) จะได้เปิดระบบให้
แจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
3. ขั้นตอนปฏิบัติในวันลงนามสัญญา
3.1 ลงทะเบียน รับเอกสารสัญญา
3.2 รอลงนามสัญญา
3.3 ลงนามสัญญา
3.4 ชาระเงินค่าฉีดวัคซีนและรับเอกสาร (แบบบันทึกการฉีดวัคซีน) ที่จะนาไปใช้แสดงเพื่อฉีดวัคซีน
(จานวนเงินของแต่ล ะคนจะไม่เ ท่า กันขึ้นอยู่กับว่าจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรบ้าง ตามที่
จะได้แจ้งให้ทราบล่ว งหน้ าทาง อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ admission.md.chula.ac.th
3.5 ชาระเงินค่าประกันของเสียหาย คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3.6 นาแบบบันทึกการฉีดวัคซีนไปรับบริการฉีดวัคซีนที่อาคาร ภปร. ชั้น 16 เวลา 13.00-15.30 น.
(นิสิตไม่ต้องงดน้าและอาหาร)
4. แต่งกายเครื่องแบบนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทาสัญญาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณเสาวรส เกียรตินาถ ฝ่ายวิชาการ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-256-4454 หรือ 02-256-4494 กด 17 ในวันและเวลาราชการ
หากมีข้อ สงสัย เกี่ย วกับ สัญญาของกระทรวงสาธารณสุข โปรดติด ต่อ สอบถามที่ คุณ สุกิจ ภู่ร ัก
หรือ คุณ คมสัน ต์ ไกรเวช ส านัก งานบริห ารโครงการร่ว มผลิต แพทย์เ พิ่ม เพื่อ ชาวชนบท กระทรวง
สาธารณสุข โทรศัพ ท์ 02-590-1975 หรือ 02-590-1979 หรือ สานัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ที่เ ป็น
ผู้รับสัญญา ฯ ในวันและเวลาราชการ

โปรดอ่านรายละเอียด
ในเอกสารแนะนาและปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทาสัญญาของท่าน
24 พฤษภาคม 2561
----------------------------------------------------

