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เอกสารประกอบการสมัคร
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียน
ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)

-----------------------------------คาชี้แจง :

1. เอกสารประกอบการสมัครนี้ ไม่ใช่ ใบสมัคร
2. ผู้ ส มั ค รต้ อ งสมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องศู น ย์ ท ดสอบทางวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
http://www.atc.chula.ac.th โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กาหนดให้เรียบร้อยก่อน
3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการสมัครนี้ให้ครบถ้วน และจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน
ไปที่ ศูน ย์ ท ดสอบทางวิ ช าการแห่ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย อาคารจามจุ รี 8 ชั้ น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (จะถือเอาวันประทับตราของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันสุด ท้า ยของการส่งเอกสาร) โดยผู้สมัคร
จะต้องสั่งพิมพ์ใบปะหน้าซองเพื่อนาไปติดหน้าซองขนาด A4 สาหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ห้ามแก้ไข
หรือดัดแปลงเอกสารนี้โดยเด็ดขาด) ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อและนามสกุล นาย/นางสาว
(ชื่อภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)
เลขที่บัตรประชาชน
 -     -      -   -  สัญชาติ
1.2 เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ
อายุ
ปี
สถานทีเ่ กิด อาเภอ/เขต
จังหวัด
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อทางไปรษณีย์) เลขที.่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1.4 สถานที่ติดต่อได้สะดวกระหว่างสมัครสอบและรอฟังผล เลขที.่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail
1.5 บิดาชื่อ.
นามสกุล
( ) มีชีวิตอยู่ อายุ
ปี
( ) ถึงแก่กรรม
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
อาชีพ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สถานทีท่ างาน
โทรศัพท์
รายได้เดือนละ
1.6 มารดาชื่อ.
นามสกุล
( ) มีชีวิตอยู่ อายุ
ปี
( ) ถึงแก่กรรม
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
อาชีพ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สถานทีท่ างาน
โทรศัพท์
รายได้เดือนละ

บาท

บาท

-22. ประวัติการศึกษา
(1) กาลังศึกษาชั้น ม.6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
จังหวัด
ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
(2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ชั้น ม.4-5 รวมกันเท่ากับ
(3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-5 รวมกันเท่ากับ
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในลาดับที่
ของโรงเรียน (*เฉพาะนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
 1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
ที่ผู้สมัครได้สแกนรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
 2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
 3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
 4. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) หรือ หนังสือรับรองการ
เป็นนักเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา
 5. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
 6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
 7. คารับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจากผู้บริหารโรงเรียนที่กาลังศึกษาพร้อมประทับตราของโรงเรียน
(เอกสารประกอบการสมัคร หน้าที่ 3)
 8. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ หรือหนังสือรับรองการได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูงสุด
(หลักฐานหรือหนังสือรับรอง มีผลต่อการพิจารณาการเข้าศึกษา)
 9. สาเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) และหนังสือรับรองจากโรงเรียน
(สาหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ศึกษาประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว ขอรับรองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และได้ส่งหลักฐานต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ครบถ้วนแล้ว หากหลักฐานต่างๆ ไม่เป็น
ความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธี
รับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สมัคร
)
เดือน

พ.ศ
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คารับรองของผู้บริหารโรงเรียน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ตาแหน่ง.
โรงเรียน
อาเภอ
จังหวัด
ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว
ผู้สมัคร
(1) กาลังศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(2) มีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ของโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) คือ
- ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ชั้น ม.4-5 รวมกันเท่ากับ
- ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-5 รวมกันเท่ากับ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในลาดับที่
ของโรงเรียน (เฉพาะนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิยาศาสตร์ฯ)
(3) มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียร
(4) รูปถ่ายที่ติดในใบสมัครเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง
(5) ข้อความที่เขียนไว้เป็นจริงทุกประการ

วันที่

ลงชื่อและประทับตราโรงเรียน
เดือน
พ.ศ

หมายเหตุ 1. หากหลักฐาน เอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
2. เมื่อส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติใน
ขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือ
ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐาน ประกอบการ
สมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่า
ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายด้วย
เอกสารทั้งหมดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (จะถือเอาวันประทับตราของบริษัท
ไปรษณียไ์ ทย จากัด วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันสุ ดท้าย
ของการส่งเอกสาร) โดยผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบปะหน้าซอง
เพื่ อ นาไปติ ด หน้ า ซองขนาด A4 สาหรั บ ส่ ง เอกสารทาง
ไปรษณีย์ (ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงเอกสารนี้โดยเด็ดขาด) ดู
รายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th

