
 

ประกาศแนวทางการสัมภาษณ ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสยาม   

TCAS รอบ 3 (admission 1 และ admission 2) 

ประจําปการศึกษา 2564 

*********************************************************************** 

สืบเน่ืองจากภาวการณระบาดของโรคไวรัสโควิด –19  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม จึงกําหนด 

รูปแบบการสอบสัมภาษณผูเขาศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบันฑิต TCAS รอบ 3 (admission 1)  และ 

(admission 2)  ปการศึกษา 2564 ดงันี ้

1. ผูผานการคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ โดยการกรอกขอมูลสวนตัว ใน google form  

และสงภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 กอนเวลา 12.00 น. และแนบเอกสารในรูปแบบของ pdf file   

หรือ file รูปภาพ ลงใน google form เชนกัน เอกสารประกอบดวย  

1.1  ใบสมัครสวนที่รับคืนจากธนาคารติดรูปถายและลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอย 

1.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงลายมือช่ือใหเรียบรอย 

1.3 ใบสมัคร TCAS ท่ีพิมพออกจากระบบ  

1.4 สําเนาระเบียน (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งดานหนาและ

ดานหลัง 

***เอกสารทุกฉบับที่ upload จะตองเห็นตัวอักษรชัดเจน 

2 ใหผูเขาสอบสัมภาษณถายคลิปวีดีโอแนะนําตนเองความยาวไมเกิน 5 นาที เพ่ือใหอาจารยผูสัมภาษณได

รูจักผูเขาสัมภาษณมากข้ึนโดยใน clip วีดีโอจะตองมีรายละเอียดดังนี้  

2.1  ผูสัมภาษณแตงกายในชดุสุภาพและตองไมมีรอยสักทั้งตัว 

2.2  ถายใหเห็นการเดินโดยเห็นต้ังแตศรีษะถึงเทา ระยะทาง 2 เมตร ไป–กลับ  

2.3  มีการเห็นตนเองในลักษณะควํ่ามือ หงายมือโดยใหมือขนาบขางใบหนาตนเอง 

Link ในการสงประวัติและวีดีโอ https://forms.gle/3FtjPiWCyto3nPzx9 

 

 

 

3. สอบสัมภาษณออนไลน วันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2564  ผานระบบ LINE วีดีโอคอล  

โดยคณะพยาบาลจะจัดกลุมเขาสัมภาษณ เร่ิมเวลา 8.30 - 12.00 น.  โปรดใสชุดสุภาพ 

 

Qr code  

การสงประวัติและวีดีโอ 



 

 

4. ผูผานการสอบสัมภาษณจะตองไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาลใกลบาน  ตามแบบฟอรมใบรองรองแพทย

(เอกสารแนบหมายเลข 1) และสงผลการตรวจรางกายภายในวันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564 กอน 12.00 น. เพื่อใชใน

การพิจารณารับเขาศึกษาตอโดยสงผานทาง  

Link ในการสงผลการตรวจรางกาย  https://forms.gle/pp8LTNi81xibwiAd9 

 

 

 

5. รายงานตัวพรอมผูปกครอง ตอคณบดี ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 5 

หอง 503 ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564  เวลา 08.00 น. ตรง และขอใหนักศึกษาทุกคนพรอมลงทะเบียนในวันนั้น 

6. หากคณะฯ ไมไดรับใบรับรองแพทย (เอกสารแนบหมายเลข 1) พรอมผลการตรวจรางกายภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (ตามขอ 3) จะถือวาทานมีความประสงคจะสละสิทธ์ิการเขาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสยาม 

7. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมฤดี ช่ืนกิติญานนท  คณะพยาบาลศาตร       

เบอรติดตอ 081-6148304  หรือคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม  โทร. 02-867-8000 ตอ 5216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code  

การสงผลตรวจรางกาย 



 

ใบรับรองแพทยสําหรับผูสมัครเพ่ือเขาศกึษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยสยาม  

ประจําปการศกึษา 2564 
 

     วันท่ี............เดือน..........................................พ.ศ. ....................... 
 

ขาพเจา (นพ.,พญ.).......................................................ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่.............................................. 

ไดตรวจรางกาย  นาย, นาง, นางสาว..............................................................................................................................  

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ......................................................................................................แลวปรากฏ ดังนี้ 

 ประวัติโรคประจําตัว   ไมมี   มี ระบุ................................................................................... 

                           ปกติ  ผดิปกติ/พิการ ระบุ.............................................................. 

●  สัญญาณชีพ ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท ชีพจร................................... ครั้งตอนาที 

          น้ําหนัก...............................กก. สวนสงู.............................ซม. คา BMI……………… 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ  

- CBC  ปกติ              ผิดปกติ ระบุ................................................. 

- U/A  ปกติ              ผิดปกติ ระบุ................................................. 

- Chest X-ray  ปกติ              ผิดปกติ ระบุ................................................. 

การตรวจรางกาย  

 การตรวจตา  ปกติ              ผิดปกติ ระบุ................................................. 

 การตรวจตาบอดสี  ปกติ              ผิดปกติ ระบุ................................................. 

 การตรวจหู คอ จมูก  ปกติ              ผิดปกติ ระบุ................................................. 

 การตรวจการไดยินโดยใชซอมเสียง  ปกติ              ผิดปกติ ระบุ................................................. 

 การตรวจสอบปอดและหัวใจ  ปกติ              ผิดปกติ ระบุ................................................ 

 HBs Ag  Negative        Positive…………………....………………………. 

 Anti HBs  Negative        Positive………………………………....…………. 

 Anti HBc  Negative        Positive…………………………………....………. 

ความคิดเห็นแพทย ............................................................................................................................................................ 

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

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

 

 

ลงช่ือ............................................................    ลงช่ือ ........................................................... 

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

                   ผูรบัการตรวจรางกาย                                        แพทยผูตรวจรางกาย (ประทับตราโรงพยาบาล) 

เอกสารแนบหมายเลข 1 


