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ใบนําสงเอกสารสําหรับผูสมัครผานการรับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5)
เพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปการศึกษา 2563

คํานําหนา  นาย  นางสาว  อ่ืน ๆ (ระบุ)________________________________________________

ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทยตัวบรรจง)*

ชื่อ-สกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)*

สัญชาติ___________________________เลขบัตรประจําตัวประชาชน___________________________________

วุฒิการศึกษา_________________________________________________________________________________

โรงเรียน/สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา_________________________________________________________________

ปท่ีสําเร็จการศึกษา________________________________ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA)________________________

โทรศัพท (มือถือ)* E-mail*

มีความประสงคสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ซ่ึงผูสมัครสามารถเลือกชองทางท่ีขอรับ
พิจารณาไดสูงสุดไมเกิน 2 ลําดับ โดยเลือกใชชองทางขอรับพิจารณาคัดเลือกตอไปน้ี

ชองทางท่ี 1: พิจารณาจาก Portfolio
ชองทางท่ี 2: พิจารณาจาก Quota พิเศษ
ชองทางท่ี 3: พิจารณาจากลําดับคะแนนรวม ของการสอบ 7 วิชาสามัญ
ชองทางท่ี 4: พิจารณาจากลําดับคะแนนรวม ของการสอบ Admission

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมมีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ หรือ คะแนนสอบ Admission ของป 2563 จะไมสามารถเลือกชองทางท่ี 3
และ ชองทางท่ี 4 ได

ขาพเจาขอแจงลําดับชองทางท่ีขอรับพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

ลําดับท่ี 1: ชองทางท่ี .........

ลําดับท่ี 2: ชองทางท่ี .........
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ท้ังน้ี ขาพเจาไดสงหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานเพ่ิมเติมตามชองทางท่ีขาพเจาไดเลือกสมคัรแลวดวย ดังน้ี
(โปรดทําเครื่องหมาย)

1. หลักฐานประกอบการสมัคร (สําหรับทุกชองทาง) ไดแก
 รูปถายหนาตรง (รูปถายตดิบตัร) ขนาด 2 น้ิว 1 รูป
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน ช่ือ-นามสกุล (ถามี)
 สําเนาทะเบียนบาน
 เอกสารข้ึนทะเบียนหมายเลข 1 (ใบสมัคร online) ท่ีพิมพออกมา
 สําเนาหลักฐานการชําระเงิน
หมายเหตุ
- เอกสารท่ีเปนสําเนาทุกฉบับตองเซ็นรับรองสําเนาโดยผูสมัครดวย

2. หลักฐานเพิ่มเติมกรณีเลือกชองทางท่ี 1: พิจารณาจาก Portfolio
 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) ช้ัน ม.4 – ม.6 ท่ีโรงเรยีนออกให
 ผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษ เชน TOEFL, IELTS, TOEIC (ถามี)
 จดหมายรับรองจากอาจารยประจําช้ัน อาจารยท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ หรือ นายสัตวแพทย
 ใบประกาศ ใบวุฒิบัตร ปริญญาบัตร หรือรางวัลดานใดดานหน่ึง เชน วิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
จิตอาสา เปนตน (หรือรูปภาพและคําบรรยายการทํากิจกรรมน้ันๆ)
 เรียงความหัวขอ “แรงจูงใจท่ีทําใหฉันอยากเรียนสัตวแพทย” ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 พิมพดวย
ตัวอักษร TH SARABUN PSK ขนาด 14 เวนระยะหางระหวางบรรทัด 1 บรรทัด
อ่ืนๆท่ีจะมีประโยชนตอการพิจารณาของคณะฯวาเปนผูมีความตั้งใจจริงและเหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาใน
หลักสตูร สพ.บ.

หมายเหตุ คณะฯอาจติดตอขอเอกสารเพ่ิมเตมิในบางกรณี เพ่ือความชัดเจนในการพิจารณาคณุสมบัติของผู
มีสิทธ์ิเขาศึกษา

3. หลักฐานเพิ่มเติมกรณีเลือกชองทางท่ี 2: พิจารณาจาก Quota พิเศษ
 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) ช้ัน ม.4 – ม.6 ท่ีโรงเรยีนออกให
 หลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูประกอบการ หรือเปนทายาทสายตรงของผูประกอบการ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการ
สัตวแพทย เชน ผูประกอบการโรงพยาบาลสตัว คลินิกรักษาสตัว สถานบําบดัโรคสัตว บริษัทผลิตยาสัตวหรือ
เวชภัณฑสัตว บริษัทผลติอาหารสตัว ปางชาง สวนสัตว ฟารมเลี้ยงสัตว หรือผูสนับสนุนการเรียนการสอนของ
คณะฯ
 เอกสารรับรองการข้ึนทะเบยีนฟารมเลี้ยงสตัว หรือ ใบรับรองมาตรฐานฟารม หรือ ใบรับรองสถาน
ประกอบการบําบัดโรคสตัว หรือ ใบอนุญาตจัดตั้งสวนสตัวสาธารณะ หรือ เอกสารการจดทะเบียนพาณิชยเพ่ือ
ประกอบกิจการ
 ภาพถายฟารม หรือโรงพยาบาลสตัว หรือสวนสัตว หรือบริษัท (ท้ังโดยรอบและภายใน)
 เรียงความหัวขอ “แรงจูงใจท่ีทําใหฉันอยากเรียนสัตวแพทย” ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 พิมพดวย
ตัวอักษร TH SARABUN PSK ขนาด 14 เวนระยะหางระหวางบรรทัด 1 บรรทัด

หมายเหตุ คณะฯอาจติดตอขอเอกสารเพ่ิมเตมิในบางกรณี เพ่ือความชัดเจนในการพิจารณาคณุสมบัติของผู
มีสิทธ์ิเขาศึกษา
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4. หลักฐานเพิ่มเติมกรณีเลือกชองทางท่ี 3: พิจารณาจากลําดับคะแนนรวม ของการสอบ 7 วิชาสามัญ
 คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญของป 2563 ดังน้ี

1) วิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา)
2) วิชาคณิตศาสตร 1
3) วิชาภาษาอังกฤษ
4) วิชาภาษาไทย
5) วิชาสังคม

5. หลักฐานเพิ่มเติมกรณีเลือกชองทางท่ี 4: พิจารณาจากลําดับคะแนนรวม ของการสอบ Admission
 คะแนนสอบ Admission ของป 2563 ดังน้ี

1) GPAX
2) ONET
3) GAT
4) PAT2

ขาพเจาไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและขอรับรองวาเปนผูมคีุณสมบัติครบถวนตามท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานครไดกําหนดไวทุกประการ

ลงช่ือ______________________________________ผูสมัคร
วันท่ี________________________________

หมายเหตุ ใหผูสมัครนําสงเอกสารท้ังหมด พรอมใบนําสงน้ี (เอกสารท่ีเปนสําเนาทุกฉบับตองเซ็นรับรองสําเนาโดยผูสมัครดวย)
มาทางไปรษณีย*ลงทะเบียน หรือ EMS ภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 (วันท่ีจะพิจารณาจากวันท่ีตราไปรษณียประทับ)
โดยจาหนาซองถึง

*โปรดเก็บหลักฐานการสงเอกสารทางไปรษณียไวเปนหลักฐาน

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เช่ือมสัมพันธ แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กทม. 10530


