
การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เอกสารประกอบการสมคัร  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษากับวิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รอบการรับตรงอิสระ ประจ า 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะต้องด าเนินการดังนี้ 
๑. ศึกษาประกาศรับสมัครฯ และปฏิทินการรับสมัครฯ รอบการรับตรงอิสระ ให้เข้าใจ 

๒. ตรวจสอบสถานะเพ่ือการสมัคร ที่ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว “ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์” 
และประกาศต่างๆ นอกเหนือประกาศปกติ” ข่าว “ตรวจสอบสถานะเพ่ือการสมัคร” โดยการกรอกเลข
บัตรประชาชน เลือกหลักสูตรที่ต้องการจะสมัครฯ และคลิกค้นหา ระบบรับสมัครฯ จะประมวลผลแล้ว
แสดงสถานะว่าจะสามารถสมัครได้หรือไม่ ทั้งนี้เงื่อนไขสถานะเป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ 

๓. กรณีท่ีสถานะเพ่ือการสมัครแสดงผลให้สามารถสมัครได้ ควรศึกษาโควตาที่เปิดรับสมัคร ตามหลักสูตรที่
ได้เลือกตรวจสอบไว้ เพราะแต่ละสถานศึกษาที่จะเปิดรับสมัคร จะมีก าหนดจ านวนโควตา และจังหวัด
หรือหน่วยงานเจ้าของโควตาไว้ กรณีที่จะไปสมัครยังสถานศึกษาใด ต้องรับโควตาของเจ้าของโควตาด้วย 

๔. ควร download ใบสมัครตามสถานศึกษาท่ีต้องการจะสมัครเข้าศึกษา และกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 

๕. เตรียมและจัดเรียงเอกสารตามรายการที่ระบุ กรณีที่ระบุว่าพร้อมส าเนา ให้น าเอกสารไปถ่ายเอกสาร 
และผู้สมัครลงรายมือชื่อรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกแผ่น การจัดเรียงเอกสารที่ระบุพร้อมส าเนา ให้ใช้
ส าเนาในการจัดเรียงโดยแนบเอกสารตัวจริงไว้ด้วย 

๖. เอกสารที่ระบุว่าพร้อมส าเนา เมื่อกรรมการรับสมัครได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ขอรับเอกสารฉบับ
จริงคืน 

 

รายการเอกสารประกอบการสมัคร 
๑. ใบสมัคร (สามารถ download ได้ที่หน้าระบบรับสมัครฯ) ลงรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 

๒. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมส าเนา 

๓. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ใช้กรณีที่เอกสารใดเอกสารหนึ่งไม่ตรงกับเอกสารอื่นๆ) พร้อมส าเนา 

๔. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัย ณ ปัจจุบัน พร้อมส าเนา 

๕. ทะเบียนบ้านที่ใช้ในการสมัคร (กรณีใช้ภูมิล าเนาของผู้สมัครเอง ไม่ต้องใช้) พร้อมส าเนา 

๖. บัตรข้าราชการ หรือบัตรลูกจ้างประจ า หรือบัตรพนักงานราชการ หรือบัตรพนักงานกระทรวง สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ของบิดา หรือมารดาของผู้สมัคร กรณีท่ีผู้สมัครใช้สิทธิบุตรบุคลากร สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (กรณีไม่มีบัตร สามารถใช้หนังสือรับรองสถานภาพ ซึ่งลงนามโดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปได้) (กรณีบุตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้) 

๗. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร 

๘. ใบประกาศผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีผลการทดสอบครบทั้ง ๕ รายวิชา 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

๙. ใบประกาศผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2) 
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อายุระหวาง 16-35 ปบริบูรณ (เกิดระหวางวนัที ่5 สิงหาคม 2527 - 4 สิงหาคม 2546) 

 หลักสูตรตางๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 ประจําปการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ 

 วิทยาลัยพยาบาล …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

เรียน  อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจา เพ่ือประกอบการสมัครดังน้ี 

หลักสูตรท่ีสมัคร พยาบาลศาสตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (เทียบเทาปริญญาตร)ี หลักสูตรใหม พ.ศ.2557 
 (ผูสมัครตองมีสวนสูงไมนอยกวา 150 เซนติเมตร) 
ประเภทโควตา (เลือกไดเพียงประเภทโควตาเดียวตามประเภทโควตาที่วิทยาลัยไดรับการจัดสรรใหสมัคร) 
  บุคคลท่ัวไป  กรมการแพทย(ไมจํากัดภูมิลําเนา)  อื่น …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รับโควตาจังหวัด 1. ………………..…………………………………………….……………… 4. ………………..……………………………………….…………………… 7. ………………..………………………………………………………… 

 2. ………………..…………………………………………….……………… 5. ………………..……………………………………….…………………… 8. ………………..………………………………………………………… 

 3. ………………..…………………………………………….……………… 6. ………………..……………………………………….…………………… 9. ………………..………………………………………………………… 
ประวัติสวนตัว 

ชื่อ - สกุล ………………………………………………………………………………..………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน      
เกิดวันท่ี …….……… เดือน ……………….………………………………… พ.ศ. 25……………    อายุ …………………… ป     สวนสูง …………………………… เซนติเมตร 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูสมัคร 
บานเลขท่ี ……………….……… หมู ……………..……….………… ซอย ……….……..…………...…………… ถนน ………………………….……..………………… ตําบล ……………………………….……………….……………  
อําเภอ …………………..…….……………… จังหวัด ……………………….…..….…….……… รหัสไปรษณีย   โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได …………………………..……….……… 

ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานท่ีใชในการสมัคร ชื่อ-สกุล ………………………………..…………………………………………………  ผูสมัคร   บิดาของผูสมัคร   มารดาของผูสมัคร 
บานเลขท่ี ……………….……… หมู ……………..……….………… ซอย ……….……..…………...…………… ถนน ………………………….……..………………… ตําบล ……………………………….……………….……………  
อําเภอ …………………..…….……………… จังหวัด ……………………….…..….…….……… รหัสไปรษณีย   โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได …………………………..……….……… 

บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีเรงดวน 
1. ชื่อ - สกุล …………………………………..……………………………...………………………………………… โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได …………………………………………………………..……… 
2. ชื่อ - สกุล …………………………………..……………………………...………………………………………… โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได …………………………………………………………..……… 

สิทธิบุตร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เปน   ไมเปน  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปท่ี 6) ปพุทธศักราชท่ีสําเร็จการศึกษา ……………..……….………………….…………… 

โรงเรียน ……………..…….…………………………………………………………………………………………..…… อําเภอ ……………..……….………………….…………… จังหวัด ……………..…………….…..…………….…………… 
หนวยกิตกลุมสาระรายวิชา (รวมวิชาเพ่ิมเติม) ตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) 

 หนวยกิตกลุมสาระรายวิชาคณิตศาสตร เทากับ …………… หนวยกิต (ตองไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
 หนวยกิตกลุมสาระรายวิชาวิทยาศาสตร เทากับ …………… หนวยกิต (ตองไมนอยกวา 22 หนวยกิต) 
 หนวยกิตกลุมวิชาอังกฤษ เทากับ …………… หนวยกิต (ตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไมถวงนํ้าหนัก O-NET เทากับ …………………… 

ขาพเจาขอใหคํารับรอง ขอความดังกลาวขางตนน้ีเปนจริงทุกประการ และขาพเจามีคุณสมบัติดานการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศ
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรตางๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ     
ทุกประการ  

ท้ังน้ี หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของขาพเจาในภายหลัง ปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาหลักสูตรตางๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาด
คุณสมบัติในครั้งน้ี และขาพเจาจะไมขอใชสิทธ์ิเรียกรองใดๆ ท้ังส้ิน 

เฉพาะเจาหนาที ่  
ลงชื่อผูสมัคร …………..……………….………………………………… 

                                …..……… /……………………..……… / …..……… 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 ครบถวน    ไมครบถวน 

ลงชื่อ ……………………..………….………………………………………..…………… ผูตรวจสอบ 
…..……… /……………………..……… / …..……… 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ตรงตามประกาศฯ    ไมตรงตามประกาศฯ 

ลงชื่อ ……………………..………….………………………………………..…………… ผูตรวจสอบ 
…..……… /……………………..……… / …..……… 

 

ใบสมัครเขาศึกษา 

ติดรูปถายขนาด 

3x4 เซนติเมตร 

ถายไวไมเกิน 1 ป 

เลขท่ีใบสมัคร ……………………………………….………………..………… 

แบบฟอรมรหัส entrn001-2562AFDR-nurse 


	เอกสารประกอบการสมัคร
	ใบสมัครวิทยาลัยพยบ.

