หน้าที่ 1/5

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
สาหรับการรับนักศึกษารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการรับนักศึกษาแบบ Portfolio-การรับนักศึกษาด้วย Portfolio จานวน 104 คน
1. 62000003 นางสาวนัดดา สนประเสริฐ
2. 62000026 นางสาวณฤทัย สิงหเสนี
3. 62000029 นางสาวอารยา ตาแสน
4. 62000041 นางสาวอทิติยาธร พิมลี
5. 62000044 นางสาวนฤมล แดงเปี่ยม
6. 62000077 นางสาวชนัญชิดา พรหมเพชร
7. 62000111 นางสาวธนวรรณ พิบูลย์
8. 62000112 นางสาวจิณณรัตน์ มหาศิริพัฒน์
9. 62000137 นางสาวปิยวรรณ อินทะจันทร์
10. 62000160 นางสาวนรินทร ดาทอง
11. 62000183 นางสาวสิริกร ธรรมมิยะ
12. 62000256 นางสาวอังสนา เชิดกาย
13. 62000304 นางสาวพรไพลิน จันทร์สุข
14. 62000314 นางสาวนวลจันทร์ เจริญวงศ์ลิขิต
15. 62000331 นางสาวนภัสสร นพคุณ
16. 62000400 นางสาวณัฐพร อาพันทอง
/ 17. 62000431...
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการรับนักศึกษาแบบ Portfolio-การรับนักศึกษาด้วย Portfolio จานวน 104 คน (ต่อ)
17. 62000431 นางสาวญาณิศา ศรีวงศ์
18. 62000501 นางสาวอารียา หลังปูเต๊ะ
19. 62000577 นางสาวธันย์ชนก ปันนา
20. 62000646 นางสาวเกศกนก ทรัพย์เชาว์
21. 62000653 นางสาวดวงกมล ไชยโกษี
22. 62000693 นางสาวดวงกมล เลี้ยงเชื้อ
23. 62000712 นางสาวกนกพร อภิชาติมณีกุล
24. 62000714 นางสาวพิชญธิดา มันตริทธิกุล
25. 62000722 นางสาวพรสุดา ผ่องนาค
26. 62000729 นางสาวภัฒรมัยญ์ ศักดิ์รักษ์
27. 62000809 นางสาวเมธาวี อาดัม
28. 62000841 นางสาวพิไลวรรณ พิมพล
29. 62000887 นางสาวเบญญาภา เผือกแก้ว
30. 62000912 นางสาวฉัตรนภา สิมารับ
31. 62000935 นางสาวเพียงเพ็ญ โนราช
32. 62000946 นางสาวกษมาวรรณ แมนเมือง
33. 62000979 นางสาวมัณฑิตา สงวนบุญ
34. 62001116 นางสาวฉัตรชนิกานต์ ภูงามเงิน
35. 62001123 นางสาวสรินยา ทะเลน้อย
36. 62001130 นางสาวจิราพัชร จิวสุวรรณ
37. 62001150 นางสาวพัชรญา เอียดชู
38. 62001201 นางสาวพัชรี ศรีเมืองช้าง
39. 62001202 นางสาวโชติรส คิดดี
40. 62001224 นางสาวสิริยากร ทองศิริ
41. 62001276 นางสาวดารุณี ไชยสา
/42. 62001307...
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการรับนักศึกษาแบบ Portfolio-การรับนักศึกษาด้วย Portfolio จานวน 104 คน (ต่อ)
42. 62001307 นางสาววิลาสินี พันแสนเฉลิมรัตน์
43. 62001312 นางสาวกมลชนก สมใจ
44. 62001332 นางสาวกัญธิชา พลเสนา
45. 62001348 นางสาวปิยธิดา นวลเหลือ
46. 62001374 นางสาวอรณิชา โคตรบุรมย์
47. 62001392 นางสาวอรอนงค์ โพธิ์แก้ว
48. 62001582 นางสาวแก้วกานดา แก้วหอม
49. 62001598 นางสาวไอศิกา ประดิษฐ์
50. 62001601 นางสาวศุภวรรณ การงาน
51. 62001603 นางสาวกิตติวรา ชะเนินรัมย์
52. 62001647 นายชัยภัทร บุญตันกัน
53. 62001666 นางสาวกมลฉัตร อ่อนบาง
54. 62001671 นางสาวกฤติยา นันธิ
55. 62001677 นางสาวธันย์ชนก เหล่าพลายนาค
56. 62001719 นางสาวสุภนิดา กุศลชู
57. 62001745 นางสาวเบญจมาศ ดาวมาศรัศมี
58. 62001751 นางสาวพัชรา นามบุญศรี
59. 62001803 นางสาวณัฐธิดา อุทัยรุ่งรัศมี
60. 62001899 นางสาวเมธาวี สถิรเมธากร
61. 62001903 นางสาวกรกนก น้าค้าง
62. 62001997 นางสาวชนันรัตน์ พัฒนไพศาลชัย
63. 62002005 นางสาวอลิษา แพสุพัฒน์
64. 62002032 นางสาวณัชชา พาชอบ
65. 62002038 นางสาวจิตรานุช กลั้งทองด้วง
/ 66. 62002079...
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการรับนักศึกษาแบบ Portfolio-การรับนักศึกษาด้วย Portfolio จานวน 104 คน (ต่อ)
66. 62002079 นางสาวโรสนาดา สมอทอง
67. 62002118 นางสาวดาพวรรณ บุญที
68. 62002223 นางสาวพีรยา ภู่พงษ์
69. 62002286 นางสาวภัทรพร ขุนเทียน
70. 62002367 นางสาวหรินทภรณ์ พลสงคราม
71. 62002369 นางสาวณัฐสุดา ศิริ
72. 62002376 นางสาวนุชนาญ อุ่นเครือ
73. 62002391 นางสาวสุริยาพร อ้นมี
74. 62002426 นางสาวปิยฉัตร คาสาว
75. 62002437 นางสาวสุดุสิตธร เนื้อนาค
76. 62002442 นางสาวณัฐวรา มณีสุต
77. 62002444 นางสาวสุทธาสินี ยาดี
78. 62002483 นางสาวกุลสตรี คล้ายดารา
79. 62002505 นางสาววริศรา อมรถนอมโชค
80. 62002564 นางสาวกนกวรรณ แก้วบุญขุน
81. 62002598 นางสาวอิศราภรณ์ วีรวัชรธนภูมิ
82. 62002703 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว
83. 62002705 นางสาวกัสมา กองเป็ง
84. 62002796 นางสาวสุรัมภา เกตุพิบูลย์
85. 62002798 นางสาวนันทนัช โกศิริ
86. 62002867 นางสาวศศิณัฐพิชญ์ สุวรรณพันธ์
87. 62002917 นางสาวสาธิยา จันขุน
88. 62002964 นางสาวชนิษฐา ผดุงภักดีวงศ์
89. 62003002 นางสาวศมนวรรณ แก้วบุญเรือง
90. 62003067 นางสาวอารียา ยงยุทธ
/ 91. 62003095...
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการรับนักศึกษาแบบ Portfolio-การรับนักศึกษาด้วย Portfolio จานวน 104 คน (ต่อ)
91. 62003095 นางสาวปิยะพร บูรณะพิมพ์
92. 62003108 นางสาวมัณฑณา บุตรจันทร์
93. 62003109 นางสาวกิตติยากร มาตรวังแสง
94. 62003158 นางสาวอติญา ดีชื่น
95. 62003166 นางสาวมณฑาทิพย์ เต่าทอง
96. 62003179 นางสาวสุธิดา ธรรมเกตุ
97. 62003255 นางสาวธัญชนก เทือกสุบรรณ
98. 62003266 นางสาวธีริศรา ธนารักษ์
99. 62003273 นางสาวณัฐกมล โชคอานวยลาภ
100. 62003303 นางสาวภัทรภร กฤชภัคภคพงศ์
101. 62003382 นางสาวนภัสกร อัมพรเดช
102. 62003422 นางสาวพิมพ์พลอย เดชชัยพิทักษ์
103. 62003502 นางสาวจารุวรรณ กาญจนเกตุ
104. 62003534 นางสาวรัชนีพร ลีอุทธ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อดาเนินการต่อไป
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดและขั้นตอนในการตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
ในการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio
----------------------

คณะ
: คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร
: พยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio
1. ลักษณะของการสอบ : ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพฯ / สอบสัมภาษณ์
สิ่งสาคัญ : ขอให้ผู้มีสิทธิ์ฯ ทุกคน ทุกโครงการ ต้องจดและจา ลาดับที่ของตนเองตามใบประกาศผลสอบฯ ไว้ด้วย
เนื่องจากคณะฯ จะใช้ลาดับที่ของผู้มีสิทธิ์ฯ ตามประกาศเพื่อดาเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป
2. ค่าธรรมเนียมการสอบ : ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย / ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพฯ
คนละ 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) วิธีการชาระเงินค่าธรรมเนียม ให้นาเงินเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารเท่านั้น (ห้ามใช้วิธีอื่น ๆ) โดยดาเนินการดังนี้
** นาเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-26827-3 ชื่อบัญชี
“หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” จานวน 700.- บาท ตั้งแต่
วันที่ 10-13 มกราคม 2562
** ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นาสาเนาใบนาฝาก (Pay-in) มาแสดงกับเจ้าหน้าทีท่ ี่จุดรายงานตัวสอบ
สัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เพื่อนามาเป็นหลักฐานยืนยันการชาระเงิน (ในสำเนำใบ Pay-in
ขอให้เขียนชื่อ-นำมสกุล, ลำดับที่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้ด้วย)
3. วันและเวลาการรายงานตัว เพื่อดาเนินการต่างๆ ดังนี้
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ผู้มีสิทธิ์ฯ ทุกคนมาเซ็นชื่อรายงานตัวและดาเนินการ ดังนี้
07.00 – 07.30 น.
รายงานตัวทีห่ ้อง 202 และ 203 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2
(อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)
07.30 – 09.00 น.
ตรวจร่างกาย ที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้เท่านั้น โดยต้องได้รับการตรวจ
ร่างกาย 4 อย่าง คือ ตรวจร่างกายทั่วไป/ ตรวจตาบอดสี/ ตรวจปัสสาวะ/
X-Ray ปอด นักเรียนต้องได้รับการตรวจร่างกายครบทั้ง 4 อย่าง จะขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งไม่ได้
10.00 – 11.00 น.
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพฯ (เตรียมบัตรประจาตัวประชาชน/ ดินสอ 2B
และยางลบดินสอมาด้วย)
12.00 - 12.30 น.
รายงานตัวทีห่ ้อง 202 และ 203 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2
(พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ 11.00 – 12.00 น.)
12.30 - 15.00 น.
สอบสัมภาษณ์ตามห้องที่กาหนด
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4. สรุปขั้นตอนปฏิบัติ : ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ / ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพฯ จานวน 700.- บาท
(เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยให้ชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น (ห้ามใช้วิธีอื่นๆ) ดังรายละเอียด ข้อ 2
4.2 มารายงานตัวเพื่อตรวจร่างกาย ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ตามกาหนดวัน และเวลา
ณ สถานที่ซึ่งกาหนดในข้อ 3
4.3 เตรียมเอกสาร และนามาส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ ห้องรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่
14 มกราคม 2562 ดังนี้
(1) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 1 และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
(2) พิมพ์ใบสมัครจากระบบ (MU.01)
(3) สาเนาเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ประกอบด้วย
- สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้านของตนเอง
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ม.4-6 (ปพ.1)
(โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)
(4) สาเนาเอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบด้วย สาเนาบัตรประชาชน,
สาเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วย)
(5) แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
(6) ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยของวิชาเคมี/ ชีววิทยา/ คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ
(7) หนังสือรับรองความประพฤติ รับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา
(8) ใบรับรองแพทย์
(9) เอกสารอื่นๆ หากมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (เอกสารทีผ่ ู้สมัครได้
Upload ในเว็บไซต์การรับสมัคร) ดังนี้
1. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด เช่นTOEIC600/ MU-ELT-84 /TOEFL-IBT-64/ IELTS -5.0
2. ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ/ การบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เคยส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด
(10) หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ (Pay-in) จานวน 700.- บาท
** สาหรับเอกสารสาเนาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ขอให้เขียนชื่อนามสกุล ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารสาเนาทุกฉบับด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าเอกสารนี้เป็นของใคร
** ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดชุดเอกสาร ข้อ 4.3 เรียงลาดับตามข้อ (1) - (10) พร้อมทั้งเย็บเอกสาร
ทั้งหมดรวมเป็นชุดเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้เอกสารสาเนานั้นสูญหายไปได้

ทั้งนี้ ผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าสัมภาษณ์ฯ ทุกคน ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกาย
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และการสอบสัมภาษณ์
จะขาดการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โทร 02-441-5333 ต่อ 2122 และ 2123 ในวันและเวลาราชการ
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ลาดับที่..................................................................... (ใช้ลาดับที่ตามประกาศผลสอบ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตินักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio
1. ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ……………………………….............................................นามสกุล…………………………………………........................อายุ.........................ปี
ศาสนา……………....... น้าหนัก……..........กก. ส่วนสูง………......ซม. โทรศัพท์มือถือ................................................ โทรศัพท์บ้าน........................................
2. ประวัติครอบครัว
- บิดา อายุ…….................ปี
( ) มีชีวิต ( ) ถึงแก่กรรม อาชีพ/ลักษณะงาน..................................................................................................
- มารดา อายุ……………………ปี
( ) มีชีวติ ( ) ถึงแก่กรรม อาชีพ/ลักษณะงาน..................................................................................................
- บิดา / มารดา ( ) อยู่ร่วมกัน ( ) หย่า / แยกกันอยู่ ( ) อื่น ๆ ระบุ………………………………………………………………………….....................
- รายได้ครอบครัว ( ) ค่อนข้างดี/ มีเงินเหลือเก็บ ( ) พอเพียงกับการใช้จ่าย
( ) ค่อนข้างขาดแคลน/กู้ยืม
3. ประวัติส่วนตัว
- เป็นบุตรคนที่……………………ในจานวนทั้งหมด…………….คน
ยังอยู่ในความอุปการะของบิดา / มารดา……………คน
- คุณลักษณะเด่นภาคภูมิใจตนเอง
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
- คุณลักษณะที่ควรปรับปรุง
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
- ความสามารถ / ความถนัด / ประสบการณ์ / กิจกรรมพิเศษ
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………….
- การได้รับรางวัล / เกียรติบัตร
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
- ความคิดเห็นต่อวิชาชีพการพยาบาล
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
6. เป้าหมายในอนาคต
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………
7. ประวัติสุขภาพ (โปรดระบุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต)
โรคประจาตัว
(
) ไม่มี
(
) มี โปรดระบุ.............................................................................................................................................
การรักษาปัจจุบัน (
) ไม่มี
(
) มี โปรดระบุการรักษาและยาที่ได้รับ ......................................................................................................
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ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
(1) มี ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุน แรงอัน อาจเป็น อั น ตรายต่ อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น รวมถึง ปัญ หาทางจิต เวชอื่ น ๆ อัน เป็ น อุป สรรคต่ อการศึ กษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
(2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ วิชาชีพการพยาบาล
(3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
(4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ระดั บการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 มีความผิดปกติในการ
ได้ยิน
(6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
หากพบภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อ (1) – (6) ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอัน เป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัด สิทธิ์ในการ
คัดเลือกครั้งนี้และการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................................................. ผู้สมัคร
(.................................................................................................)

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โทร 02-441-5333 ต่อ 2122 และ 2123 ในวันและเวลาราชการ
งานบริการการศึกษา 2562
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