












 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศมีดังนี้ 
  



 

Checklist เอกสารส าหรับการประเมินแฟ้มสะสมผลงานและเอกสารประกอบการสมัคร 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ข้อก าหนด: ให้แยกเอกสารออกเป็น 2 แฟ้ม และเรียงล าดับเอกสารตามรายละเอียดดังนี้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 หน้าที่ 1: ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย (เขียนชื่อ - สกุล ก ากับด้านหลัง) 

 หน้าที่ 2: ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-

สกุล กรุณาแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 หน้าที่ 3: ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หากมีการย้ายเข้า-ย้าย

ออก ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าย้ายเข้า-ย้ายออกเม่ือไหร่) 

 หน้าที่ 4: ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หากมีการย้ายเข้า-ย้าย

ออก ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าย้ายเข้า-ย้ายออกเม่ือไหร่) 

 หน้าที่ 5: หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ระบุสายการเรียน และระดับชั้นของผู้สมัคร) 

(เอกสารแนบท่ี 1) 

 หน้าที่ 6: ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับจริง) 

 หน้าที่ 7: เอกสารรับรองจากครูผู้สอน  ครูประจ าชั้น หรือผู้อ านวยการ (เขียนด้วยลายมือเท่านั้น) 

ทีบ่รรจุซอง ปิดผนึกโดยผู้รับรองและลงนามก ากับ (ท่านที่ 1) (เอกสารแนบท่ี 2) 

 หน้าที่ 8: เอกสารรับรองจากครูผู้สอน  ครูประจ าชั้น หรือผู้อ านวยการ (เขียนด้วยลายมือเท่านั้น) 

ทีบ่รรจุซอง ปิดผนึกโดยผู้รับรองและลงนามก ากับ (ท่านที่ 2) (เอกสารแนบท่ี 2) 

 หน้าที่ 9: ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 หน้าที่ 10: ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ทั้งนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่

ยื่นใบสมัคร 

เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน 

 หน้าที่ 1: ประวัติส่วนตัวของนักเรียน (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)  

 หน้าที่ 2: ส าเนารางวัลดีเด่นด้านวิชาการที่ดีที่สุด 5 วิชาหลัก (รายการที่ 1) (ขนาด A4) (พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 หน้าที่ 3: ส าเนารางวัลดีเด่นด้านวิชาการที่ดีที่สุด 5 วิชาหลัก (รายการที่ 2) (ขนาด A4) (พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง) 



 

 หน้าที่ 4: ส าเนารางวัลดีเด่นด้านวิชาการที่ดีที่สุด 5 วิชาหลัก (รายการที่ 3) (ขนาด A4) (พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 หน้าที่ 5: ส าเนารางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีที่สุด (รายการที่ 1) (ขนาด A4) (พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 หน้าที่ 6: ส าเนารางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีที่สุด (รายการที่ 2) (ขนาด A4) (พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 หน้าที่ 7: ส าเนารางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีที่สุด (รายการที่ 3) (ขนาด A4) (พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 หน้าที่ 8: เรียงความ เรื่อง “เป้าหมายในการเรียนแพทย์” (เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจงเท่านั้น) 

(เอกสารแนบท่ี 3) 

หมายเหตุ  

* สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มี เอกสารครบถ้วน โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์แบบ EMS 

ประทับตรารับเป็นส าคัญ (ภายในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

* ใช้แบบฟอร์มใบปะหน้าซองเอกสาร/ พัสดุ ตามฟอร์มที่ก าหนด (เอกสารแนบท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน  

สถานศึกษา....................................................................  
ที่อยู่............................................................................... 

.......................................................................................  

 

                                                 วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................. 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพ่ือรับรองว่า (นาย/นางสาว)..................................................................... 

เกิดวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..............อายุ............ปี เลขประจ าตัวประชาชน. .................................. 

ปัจจุบันก าลังศึกษาในระดับชั้น......................สายการเรียน  วิทย์-คณิต  วิทย์พิเศษ................................. 

ของสถานศึกษา………………………………………..……………………………………. จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน  

 

ออกให้ไว้ ณ วันที่..................เดือน.....................พ.ศ..................  

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................................               

      (...................................................................)  

ต าแหน่ง..................................................................  

              ผู้บริหารสูงสุด/ หวัหน้าหน่วยงาน  

 

 

 

หมายเหตุ ให้ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่ วยงานลงชื่อรับรอง พร้อมประทับตรา

สถานศึกษา/ หน่วยงาน 

 

เอกสารแนบที่ 1 



 

   เอกสารรับรองจากครูผู้สอน ครูประจ าชั้น หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ..........................................................................  ต าแหน่ง....................................  

ขอรับรองความประพฤติของ นาย/นางสาว/นาง........................................................................................ ....... 

ดังนี้ 

 

คุณลักษณะท่ีแสดงออก คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. คะแนนความประพฤติโดยรวม 
1.1 ไม่เคยโดนตัดคะแนนเลย 
1.2 โดนตัด 1-10 คะแนน 
1.3 โดนตัด 11-20 คะแนน 
1.4 โดนตัด 21-30 คะแนน 
1.5 โดนตัดตั้งแต่ 31 คะแนนขึ้นไป 

*หากโรงเรียนไม่มีระบบการให้คะแนนความประพฤติ การให้คะแนนในส่วนนี้

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์หรือผู้อ านวยการโรงเรียน* 

 

20 %                 
15 %                       
10 %                          
5 %                         
0 % 

 

2. เป็นประธานนักเรียน หรือ หัวหน้าห้อง หรือ ประธานชมรมกิจกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียน 

20%  

3. คุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมในการเป็นแพทย์ 

- มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

- ซื่อสัตย์ 

- มีน้ าใจ 

- รับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย 

- ตรงต่อเวลา 

- เสียละเพ่ือส่วนรวม 

- ท างานเป็นทีม 

- มุ่งม่ันพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

60%  

รวม 100 %  

 

 

 

เอกสารแนบที่ 2 



 

ชื่อ-นามสกุล       รหัสผู้สมัคร    
 

เรียงความ เรื่อง “เป้าหมายในการเรียนแพทย์” 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... .......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................... ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................... ............................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................. ............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ ......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... ....................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................... .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................. ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................ ............................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

เอกสารแนบที่ 3 



 

ผู้ส่ง 

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

 

เอกสารส าหรับการประเมินแฟ้มสะสมผลงานและเอกสารประกอบการสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2563  

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................รหัสผู้สมัคร............................................ 

โรงเรียน...................................................................................โควต้าจังหวัด.......................................... 

ผู้รับ 

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

เอกสารแนบที่ 4 


