เอกสารประกอบการสมัคร
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
---------------------------------------------------คาชี้แจง : 1. เอกสารประกอบการสมัครนี้ ไม่ใช่ ใบสมัคร
2. ผู้ ส มั ครต้อ งสมั ครผ่ า นเว็ บ ไซต์ ของศูน ย์ท ดสอบทางวิช าการแห่ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย
http://www.atc.chula.ac.th โดยกรอกข้อมูล ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กาหนดให้
เรียบร้อยก่อน
3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการสมัครนี้ให้ครบถ้วน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 (จะถือเอาวัน
ประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายของการ
ส่งเอกสาร) โดยผู้สมัครจะต้ อ งสั่ ง พิ ม พ์ ใ บปะหน้ า ซองเพื่ อ นาไปติ ด หน้ า ซองขนาด A4
สาหรั บ ส่ ง เอกสาร ทางไปรษณี ย์ (ห้ า มแก้ ไ ข หรื อ ดั ดแปลงเอกสารนี้ โ ดยเด็ ด ขาด) ดู
รายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ นาย / นางสาว..................................................นามสกุล.................................................................
ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
1.2 กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียน....................................................................................
ตาบล..............................อาเภอ..................................จังหวัด.............................พ.ศ..............................
1.3 เกิดวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ.................................อายุ............................ปี
สัญชาติ.................................เชื้อชาติ.........................ศาสนา..................................................................
1.4 ที่เกิด ตาบล..................................อาเภอ............................................จังหวัด........................................
1.5 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท.ี่ .....................ซอย.......................ถนน.....................................
ตาบล............................................อาเภอ.................................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์........................เจ้าของบ้านเกี่ยวข้องเป็น.........................................
1.6 สถานที่ติดต่อได้สะดวกระหว่างสมัครสอบและรอฟังผล บ้านเลขที่........หมู่ท.ี่ .........ซอย........................
ถนน...........................ตาบล......................................อาเภอ................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์....................E-mail………………………………………………….…………...
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2. ประวัติการศึกษา
2.1.
ระดับการศึกษา

โรงเรียน
อาเภอ/จังหวัด

ระยะเวลาที่เรียน
พ.ศ. – พ.ศ.

คะแนนเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5
( ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6
2.2 แผนการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย........................................
2.3 ได้คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4....................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...............................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6................................
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมคะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาด้วยแล้ว ดังนี้
( ) 1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้สมัครได้สแกนรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
( ) 2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คานวณจากผลการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้สมัครที่กาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรื อสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สาหรับผู้จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
( ) 3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
( ) 4. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หรือหนั งสื อรั บรองการเป็น นักเรียนจากสถานศึกษาที่ กาลั งศึกษา (เฉพาะผู้ ที่กาลั งศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6)
( ) 5. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
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( ) 6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
( ) 7. สาเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) และหนังสือรับรอ
จากโรงเรียน (สาหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ)
ข้าพเจ้าได้ศึกษาประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัครและได้ส่งหลักฐานต่างๆ ตามที่ ข้าพเจ้าได้อ้างอิงครบถ้วนแล้ว หากหลักฐานต่างๆ
ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร
(................................................................)
วันที่.........เดือน...................................พ.ศ..............
หมายเหตุ

1. หากส่งหลักฐาน เอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
2. เมื่อส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแล้ว จะถือว่าผู้ สมัครได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนีย มการ
สมัคร ให้แก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ
3. หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร
หรือหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นเอกสารเท็จ
หรือปลอมจะถูกตัดหรือเพิกถอนสิทธิ์ แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

เอกสารทั้งหมดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่

ศู น ย์ ท ดสอบทางวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (จะถือเอาวันประทับตราของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวัน
สุดท้ายของการส่งเอกสาร) โดยผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบปะ
หน้าซองเพื่อนาไปติดหน้าซองขนาด A4 สาหรับส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ (ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงเอกสารนี้โดยเด็ดขาด)
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th

