
            
เอกสารประกอบการสมัคร 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเปนเลิศทางดานภาษาอังกฤษเขาศึกษา 
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร ปการศึกษา 2562  

รอบท่ี 1 (การรับดวย Portfolio)  
 

------------------------------------------- 
 

คําช้ีแจง : 1. เอกสารประกอบการสมัครนี้ ไมใช ใบสมัคร 
 2. ผูสมัครตองสมัครผานเว็บไซตของศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

www.tcas.atc.chula.ac.th โดยกรอกขอมูลและดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดให เรียบรอยกอน 
 3. ผูสมัครตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการสมัครนี้ใหครบถวน และจัดสงทางไปรษณีย 

ลงทะเบียนไปท่ี ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนน
พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 (จะถือเอาวันท่ีประทับตรา
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เปนวันสุดทายของการสงเอกสาร) โดยผูสมัคร
จะตองสั่งพิมพใบปะหนาซองเพ่ือนําไปติดหนาซองขนาด A4 สําหรับสงเอกสารทางไปรษณีย (หามแกไข
หรือดัดแปลงเอกสารนี้โดยเด็ดขาด) ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต www.tcas.atc.chula.ac.th 

 
1.  ประวัติสวนตัว 
     1.1    ชื่อ  นาย/นางสาว..............................................นามสกุล........................................................................… 

        ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ)........................................................................................................................ 
        เลขประจําตัวประชาชน            
 

1.2    (     )   กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียน................................................................................       
  ตําบล/แขวง…………….…………..อําเภอ/เขต.....................……........ จังหวัด.............................………  
 (     )   สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียน.........................................................................       
           ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต..............…........จังหวัด...............…………พ.ศ..…….……..  
 (     )   สําเร็จการศึกษาระดับ Grade 12 จากโรงเรียน............................................................................       
           ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต..............…........จังหวัด...............…………พ.ศ..…….…….. 
      (     )   สําเร็จการศึกษาระดับ Year 13 จากโรงเรยีน................................................................................       
           ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต..............…........จังหวัด...............…………พ.ศ..…….……..                     

    1.3     เกิดวันท่ี.........................เดือน................................................พ.ศ.......………..…........อายุ...................…..ป 
             สัญชาติ..................................เชื้อชาติ...........................................ศาสนา.............................………........... 
    1.4     ปจจุบันอยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี...............ซอย.......................................ถนน.......................………... 
             ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด….………………..……… 
             รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท............................. E-mail………………..…………….…………………        
    1.5     สถานท่ีติดตอไดสะดวกระหวางสมัครสอบและรอฟงผล บานเลขท่ี.........................หมูท่ี.............…….....… 
              ซอย............................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.................................…...... 

       อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....…….............................รหัสไปรษณีย........................................ 
       โทรศัพท (บาน)..............……………(มือถือ)........................................... 
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       1.6  บิดาชื่อ....................................................นามสกุล...........................................................…….…................ 
               (   )  มีชีวิตอยู อายุ....................ป            (   )  ถึงแกกรรม    
       1.7  มารดาชื่อ................................................นามสกุล..........................……….................................................. 
               (   )  มีชีวิตอยู อายุ....................ป            (   )  ถึงแกกรรม 
 
2.  ประวัติการศึกษา 
      2.1   

ระดับการศึกษา 
 

โรงเรียน  
อําเภอ/จังหวัด 

ระยะเวลาท่ีเรียน 
พ.ศ. -  พ.ศ. 

คะแนน
เฉล่ีย 

มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 
 
 

  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
 

 
 

  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
 

 
 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา 
(    ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (ภาคตน)  
       รวม 5 ภาคการศึกษา     

 
 
 

  

(    ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4- 6 รวม               
      6 ภาคการศึกษาหรือเทียบเทา 

 
 

  

 

       2.2  แผนการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ……………………………………………………………………………….…… 
       2.3  ไดคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ….…………………... ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ………………………   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา…………………………….   
  

พรอมนี้ขาพเจาไดสงหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 

(    ) 1. ใบสมัครคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 
ท่ีผูสมัครไดสแกนรูปถายเรียบรอยแลว 

(    ) 2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม (ภาคตน) รวม 5 ภาคการศึกษา สําหรับผูสมัครท่ีกําลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
สําหรับผูจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน 
หรือระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตรา
โรงเรียน 

(    ) 3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษ 
(    ) 4. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
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(    ) 5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถายเอกสารเฉพาะดานหนาดานเดียว พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

(    ) 6. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (ถายเอกสารเฉพาะดานหนาดานเดียว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
หรือหนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากสถานศึกษาท่ีกําลังศึกษา (เฉพาะผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) 

(    ) 7. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
(    ) 8. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไมตรงกัน พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 
(    ) 9. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทําเปนรูปเลมมีความหนาไมเกิน 10 หนา กระดาษขนาด A4 

(ไมรวมปก) สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ใหนํามาแสดงเพ่ิมเติมในวันสอบสัมภาษณ 
 

 ขาพเจาไดศึกษาประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเปนเลิศทางดาน
ภาษาอังกฤษเขาศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 (การ
รับดวย Portfolio) รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ จนเปนท่ีเขาใจดีแลว ขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ประกาศรับสมัคร และไดสงหลักฐานตางๆ ตามท่ีขาพเจาไดอางอิงไวครบถวนแลว หากหลักฐานตางๆ ไมเปนความจริง 
ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเปนเลิศทางดานภาษาอังกฤษเขาศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 (การรับดวย Portfolio) 
 
 

         ลงชื่อ......................................................…. ผูสมัคร 
                                                 (...........................................................) 
                                                              วันท่ี.............เดือน……................พ.ศ................. 

          
หมายเหตุ 1. หากหลักฐาน เอกสารตางๆ ไมครบถวนจะไมไดรับการพิจารณาคัดเลือก 

 2. เม่ือสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแลว จะถือวาผูสมัครไดตรวจสอบคุณสมบัติในข้ันตน
เรียบรอยแลว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครใหแกผูสมัครไมวากรณีใดๆ 

 3. หากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังวา ขอความท่ีไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสาร
เท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร หรือได
ผานการคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 

 

เอกสารท้ังหมดสง                       
ทางไปรษณียลงทะเบียนไปท่ี          

ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนน
พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 (จะถือเอา
วันท่ีประทับตราของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด วันท่ี 12 ธันวาคม 2561เปนวัน
สุดทายของการสงเอกสาร) โดยผูสมัครจะตองสั่งพิมพใบปะหนาซองเพ่ือนําไปติด
หนาซองขนาด A4 สําหรับสงเอกสารทางไปรษณีย (หามแกไขหรือดัดแปลงเอกสาร
นี้โดยเด็ดขาด) ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต www.tcas.atc.chula.ac.th 

 
 


	ข้าพเจ้าได้ศึกษาประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ จนเป็น...

