ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดเตรียมตัวดังนี้
1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น
2. พิมพ์แบบฟอร์มรหัส entrn003-adrGDP จากเว็บไซต์
https://admission.pi.in.th/admission/index.php/admis/document_download
หรือตามแนบท้ายประกาศนี้
3. เตรียมเอกสารตามแบบฟอร์ม entrn003-adrGDP (รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานวันสัมภาษณ์) ทั้งตัวจริงและสำเนำ ดังนี้
- บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสาเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลและมีหลักฐานใดหลักฐานหนึ่งใช้ชื่อชื่อสกุลไม่ตรงกัน) ตัวจริงพร้อมสาเนา
- ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปพ.1) 5 ภาคการศึกษา ตัวจริงพร้อมสาเนา
- ใบรับรองหน่วยกิตจากโรงเรียน ในกรณีที่หน่วยกิตใน 5 ภาคการศึกษายังไม่ผ่านข้อกาหนด ตัวจริง
พร้อมสาเนา (หากโรงเรียนไม่มีแบบฟอร์มใบรับรองหน่วยกิตสามารถใช้แบบฟอร์มตามแนบท้าย
ประกาศนี้ entrn006-G สาหรับโรงเรียนของรัฐ entrn006-P สาหรับโรงเรียนของเอกชน)
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
สถำนที่ตรวจสอบเอกสำรและสัมภำษณ์
อำคำรศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ชั้น 5
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ
เวลำ 8.00 น.
***หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ โทร. 02 354 8241 – 2 ต่อ 3303***

แบบฟอร์มรหัส entrn003-adrGPG

สาหรับคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานวันสัมภาษณ์

 ต ้องมีรายการใดรายการหนึง่
 ต ้องมีทุกรายการ

หลักสูตร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………........................…
ิ ธิ์เข ้าสัมภาษณ์  บุคคลทั่วไป [บุคคลทั่วไป]
ประเภทโควตาทีม
่ ส
ี ท
 ทุน สบช. [ทุนสถาบันพระบรมราชชนก]
 กรมการแพทย์ [กรมการแพทย์ระบุจังหวัด]
 มูลนิธิ รพร.[มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช]
 พืน้ ทีเ่ กาะและชายแดน(เกาะกูด) [พืน้ ทีพ
่ เิ ศษ]  พืน
้ ทีเ่ กาะและชายแดน(เกาะช ้าง) [พืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ]
 รพ.บ ้านแพ ้ว [โรงพยาบาลบ ้านแพ ้ว สมุทรสาคร]
 รพ.ชลประทาน [ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุร ี]
 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ [โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์]
 มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ [มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิน]ี
่ – ชือ
่ สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…… เลขบัตรประชาชน …………………………………………………………………………… เลขทีใ่ บสมัคร ……………………………………………………
ชือ
ผลการตรวจสอบ
มี
ผ่าน

รายการ
เอก ส า ร ทั่ ว ไป
่ ในใบสมัครให ้ครบถ ้วน)
1. ใบสมัครทีพ
่ ม
ิ พ์จากระบบรับสมัครโดยตรง (แบบฟอร์มรหัส entrn001) (ติดรูปถ่ายและลงลายมือชือ
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผู ้สมัคร พร ้อมสาเนา
่ -ชือ
่ สกุล (กรณีทม
่ -ชือ
่ สกุลไม่ตรงกัน) พร ้อมสานา
3. หลักฐานการเปลีย
่ นชือ
ี่ ห
ี ลักฐานใดหลักฐานหนึง่ ใช ้ชือ
ื่ ผู ้สมัครอยู่อาศั ย ณ ปั จจุบัน พร ้อมสาเนา
4. ทะเบียนบ ้านทีม
่ ช
ี อ
5. ทะเบียนบ ้านทีใ่ ช ้ประกอบการสมัคร พร ้อมสาเนา (ระบุกรณีเดียวตามใบสมัคร)
 ใช ้ภูมลิ าเนาตามทะเบียนบ ้านของตนเอง ใช ้ชุดเดียวกับข ้อ 4 (ไม่น ้อยกว่า 1 ปี )
 ใช ้ภูมลิ าเนาตามทะเบียนบ ้านของบิดา ใช ้ทะเบียนบ ้านทีม่ ชี อื่ บิดาของผู ้สมั ครอยู่อาศั ย ณ ปั จจุบัน (ไม่น ้อยกว่า 5 ปี )
 ใช ้ภูมลิ าเนาตามทะเบียนบ ้านของมารดา ใช ้ทะเบียนบ ้านทีม่ ชี อื่ มารดาของผู ้สมัครอยู่อาศั ย ณ ปั จจุบัน (ไม่น ้อยกว่า 5 ปี )
 ใช ้ภูมลิ าเนาตามทะเบียนบ ้านของผู ้ปกครองทีศ่ าลมีคาสั่งแต่งตัง้ ใช ้เอกสารดังนี้
ื่ ผู ้ปกครองทีศ
1) ทะเบียนบ ้านทีม
่ ช
ี อ
่ าลมีคาสั่งแต่งตัง้ ของผู ้สมัครอยู่อาศั ย ณ ปั จจุบัน (ไม่น ้อยกว่า 5 ปี )
2) คาสั่งศาลทีต
่ งั ้ บุ คคลให ้ใช ้อานาจปกครองผู ้เยาว์ กรณีทบ
ี่ ด
ิ า มารดาของผู ้สมั ครไม่มอ
ี านาจปกครองแล ้ว พร ้อมสาเนา
6. ผู ้สมัครใช ้สิทธิ์บุตรบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ ้าน ใช ้สิทธิ์นไี้ ม่ได ้)
 หลักฐานการเป็ นข ้าราชการ หรือลูกจ ้างประจา หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ข ้าราชการ ( บานาญ)
 บัตรประจาตัว ที่ …………………………..………………………… วันหมดอายุ …………/……………………/…………
 บิดา
 ลูกจ ้างประจา
เป็ น
หลักฐาน  หนังสือรับรอง ที่ ……………………………………..……………… ลงวันที่ …………/……………………/…………
 มารดา
 พนักงานราชการ
ลงนามโดย นพ.สสจ. หรือ ผอ.รพ.ศูนย์/ทั่วไป
 พนักงานกระทรวง
 ทะเบียนบ ้านของบิดา/มารดาทีเ่ ป็ นบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ทีแ่ สดงสถานภาพย ังมีชวี ติ อยู ่ พร ้อมสาเนา
7. ส่วนสูง ………………………………………………………………………… เซนติเมตร
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ------------------------------------------- ต ้องมีส่วนสู งไม่น ้อยกว่า 150 เซนติเมตร
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาปฏิบัตกิ ารฉุ กเฉินการแพทย์ ต ้องมีส่วนสู งไม่น ้อยกว่า 155 เซนติเมตร
8. หลักฐานด ้านการศึกษา พร ้อมสาเนา
 กรณีผู ้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช ้ระเบียนสะสมแสดงผลการเรียนตลอดหลั ก สู ตรมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย
(ม.6) (รบ.1 หรือ ปพ.1 กรณีท ี่ รบ.1 หรือ ปพ.1 ไม่ ได ้สรุ ปหน่ วยกิตกลุ่ มสาระรายวิชา ให ้มีใบรั บรองหน่ วยกิตจากสถานศึกษา
(แบบฟอร์มรหัส entrn007-2524-33) เพิม
่ เติม)
 กรณีผู ้ทีก่ าลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ใช ้หลักฐานด ้านการศึกษา ดังนี้
ใบรับรองหน่วยกิตจากสถานศึกษาทีแ
่ สดงจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ ใน
ภาคการศึกษาที่ 6 (แบบฟอร์มรหัส entrn006)
 กรณีผู ้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียน ใช ้หลักฐาน
ั้ สู งทุ กสาขาวิชา ไม่ร บ
ด ้านการศึกษา (หล ักสูตรพยาบาลศาสตรบ ัณฑิต และประกาศนียบ ต
ั รวิชาชีพช น
ั การศึกษานอก
โรงเรียน) ดังนี้
1) ระเบียนสะสมแสดงผลการเรียนหลั กสู ตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่ าหลั กสู ตรมั ธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียน
(กรณีไม่สรุปหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชา ให ้มีหนังสือรับรองหน่วยกิตจาก กศน. แบบฟอร์มรหัส entrn007-NFEdu เพิม
่ เติม)
2) ใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาทีแ
่ สดงเป็ นหลักฐานว่าได ้ศึกษาภาคปฏิบัตก
ิ ารทางวิทยาศาสตร์ สาหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
ก ผลการเรียนเฉลีย
่ สะสม (GPAX) ……………………………………………… (GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ และ GPAอ ังกฤษ ต้องไม่นอ
้ ยกว่า 2.00)
จานวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ตามหลักสูตร
หน่วยการเรียนตามกลุ่มสาระ
GPA
พ.ศ.2524 (แก ้ไข 2533)
พ.ศ.2544 - ปั จจุบัน
• โครงสร ้าง 2 ไม่นอ้ ยกว่า 25
ข • วิทยาศาสตร์
………………………………
ไม่นอ
้ ยกว่า 22
• โครงสร ้าง 3 ไม่นอ้ ยกว่า 21
ค • คณิตศาสตร์
………………………………
• โครงสร ้าง 1 ไม่นอ้ ยกว่า 15
ไม่นอ
้ ยกว่า 12
ง • ภาษาอังกฤษ
………………………………
ไม่นอ
้ ยกว่า 12
ไม่นอ
้ ยกว่า 9
ิ ธิ์เข ้าศึกษา ประจ าปี การศึกษา 2561 ของสถาบั นพระบรมราชชนก
9. ผลการตรวจร่างกาย ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายของผู ้มีสท
กระทรวงสาธารณสุข (แบบฟอร์มรหัส entrn004) พร ้อมสาเนา (ยืน
่ ผลหล ังจากประกาศผลการค ัดเลือกเป็นต ัวจริงแล้ว)
เอกส า ร เฉ พ า ะ โคว ตา
10. ไม่ม ี
กรรมการตรวจเอกสารบันทึก

1
2
3
4
5

6

7

8

ก

ข
ค
ง
9

10

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………

ผูต
้ รวจหล ก
ั ฐานต้องน าข ้อมู ลของผู ส
้ ม ัครจากระบบร ับสม ัครฯ
มาใชเ้ ปรียบเทียบก ับใบสม ัครด้วย
เอกสารทีร่ ะบุมส
ี าเนา เมือ
่ ตรวจสอบความถูกต ้องแล ้วให ้คืนตั วจริง

่
ลงชือ

………………………………………………………………………………………………………………

(

…………………………………………………………………………..……………………………

กรรมการตรวจเอกสาร
)
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แบบฟอร์มรหัส

entrn006-G

(สวนราชการเจาของหนังสือ)

เลขที่

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
กําลังศึกษา
รหัสนักเรีย น
อยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรีย นที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โปรแกรมที่เนนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ซึ่งใน ๕ ภาคเรียน ไดเรียนกลุมสาระรายวิชา มีจํานวนหนวยกิต และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
๑. กลุมสาระรายวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
หนวยกิต ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
๒. กลุมสาระรายวิชาคณิตศาสตร
จํานวน
หนวยกิต ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
หนวยกิต ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
๓. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (ไมรวมภาษาอื่น) จํานวน
๔. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
...............................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................………....……..

...........……………………………………………………………………….......…………...................

...............……………………………………………………………………………..………………………………………………….................................................

……….......…………………………………….......

.........………………………………………………….......

……….......…………………………………….......

.........………………………………………………….......

……….......…………………………………….......

.........………………………………………………….......

.........………………………………………………….......

เมื่อสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแลว จะมีหนวยกิตกลุมสาระรายวิชา
ทั้งหมด ดังนี้
๑. กลุมสาระรายวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
๒. กลุมสาระรายวิชาคณิตศาสตร
จํานวน
๓. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (ไมรวมภาษาอื่น) จํานวน
ใหไว ณ วันที่

……………………………

เดือน

……….......…………………………………….......

……….......…………………………………….......

……….......…………………………………….......

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ๒๕

……….…………………….

(ลงชื่อ)

(

.……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………......................................................................

)

ผูอํานวยการ

2561-[entrn006-G]-GovermentCreditCertificate

แบบฟอร์มรหัส

entrn006-P

(ชื่อและที่ตั้งของโรงเรียน)

เลขที่

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
กําลังศึกษา
รหัสนักเรีย น
อยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรีย นที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โปรแกรมที่เนนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ซึ่งใน ๕ ภาคเรียน ไดเรียนกลุมสาระรายวิชา มีจํานวนหนวยกิต และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
๑. กลุมสาระรายวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
หนวยกิต ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
๒. กลุมสาระรายวิชาคณิตศาสตร
จํานวน
หนวยกิต ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
หนวยกิต ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
๓. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (ไมรวมภาษาอื่น) จํานวน
๔. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
...............................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................………....……..

...........……………………………………………………………………….......…………...................

...............……………………………………………………………………………..………………………………………………….................................................

……….......…………………………………….......

.........………………………………………………….......

……….......…………………………………….......

.........………………………………………………….......

……….......…………………………………….......

.........………………………………………………….......

.........………………………………………………….......

เมื่อสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแลว จะมีหนวยกิตกลุมสาระรายวิชา
ทั้งหมด ดังนี้
๑. กลุมสาระรายวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
๒. กลุมสาระรายวิชาคณิตศาสตร
จํานวน
๓. กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (ไมรวมภาษาอื่น) จํานวน
ใหไว ณ วันที่

……………………………

เดือน

……….......…………………………………….......

……….......…………………………………….......

……….......…………………………………….......

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ๒๕

………….………………….

(ลงชื่อ)

(

.……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………......................................................................

)

ผูอํานวยการ

2561-[entrn006-P]-PrivateCreditCertificate

