
 

หลกัสูตร   พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ                       รหสัในการสมคัร 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี สาขาวชิา  การพยาบาลเด็ก  (ภาคปกต)ิ                           

ภาควชิา    พยาบาลศาสตร         

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  แผน ก (2)   จาํนวน   10   คน 

   

 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร  

1. รบัสมคัรเฉพาะผูทีส่าํเร็จการศกึษาแลวและสมคัรไดเพยีง 1 สาขาสาํหรบัผูสมคัรแตละคนในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร-

มหาบณัฑติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี 

2.     คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร  

    2.1   แผน ก (2)  

     1.  สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพยาบาลและผดงุครรภ หรือพยาบาลศาสตรบณัฑติ  

                              หรือประกาศนียบตัรทางการพยาบาลเทยีบเทาปรญิญาตรี   

2.  ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมตํ่ากวา 2.50  

3.  มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสาขาการพยาบาลและการผดงุครรภช ัน้ 1 หรือการพยาบาลช ัน้ 1  

        (ตองสงสาํเนาใบประกอบวชิาชีพดงักลาวเมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

          4.  มีประสบการณการทาํงานในดานการพยาบาล การศกึษาพยาบาล และ/หรือการบรหิารการพยาบาลหลงัจาก  

               สาํเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาตรีอยางนอย 1 ปี โดยนบัถงึวนัยืน่ใบสมคัร (ตองสงเอกสารรบัรอง     

              ประสบการณเมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

5.  ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษ

ข ัน้ตํ่าทีร่บัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมอีายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

-     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

          ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบ  

          สมคัร   

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

 

6. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรหิาร 

หลกัสตูรและคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

3.  ผูสมคัรสอบเขาศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธบิด ีตองสงหนงัสอืรบัรองประกอบการสมคัรเขาศกึษาตอระดบัปรญิญาโท จาํนวน 3 ฉบบั โดยผูรบัรอง  3  กลุม  

ไดแก 

1. หวัหนาหนวยงาน ระดบัสงู / ระดบัตน 

2. อาจารยผูสอน / เคยสอน 

3. ผูรวมงาน 

2 2 1 6 M G 0 0 



 

เมือ่ผูประเมนิกรอกรายละเอยีดครบถวนแลวโปรดใสซองปิดผนึกรวมใบรบัรองท ัง้ 3 ใบ  

สงไปทีห่ลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี270 ถนนพระราม 6 อ.ราชเทวี กทม. 10400  โทรศพัท  

0 2201 2018   โทรสาร 0 2201 1673 โดยผู้สมัครต้องส่งหนังสือรับรองฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ 
 แบบฟอรมหนงัสอืรบัรองน้ี  ผูสมคัรสามารถ Download  ไดที ่ www.grad.mahidol.ac.th 

 ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมเปิดสอนหากคดัเลือกนกัศกึษาไดจาํนวนตํ่ากวาจาํนวนทีค่าดวาจะรบั  แตสามารถ 

       เลือ่นไปศกึษาในปีการศกึษาถดัไปได 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบคร ัง้ทีท่านสมคัร) 

 
 

วชิาทีส่อบ 
 

เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาการพยาบาลเด็ก 

 

 
9.00 – 12.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 
        หนวยกติ
แผน ก แบบ ก(2)   

หมวดวชิาแกน                                                                                                                                                    9   

หมวดวชิาบงัคบั                                                                                                                                                 12 

หมวดวชิาเลือก                                                                                                                                                    3   

วทิยานิพนธ                                                                                                                                                       12  
 
        หนวยกติ
หมวดวชิาแกน   

RANS 600 วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัและการใชผลการวจิยั            3(3-0-6)   

RANS 603 สถติ ิ                              2(1-2-3)  

RANS 662 มูลฐานทางทฤษฎใีนการปฏบิตักิารพยาบาลข ัน้สงู            2(2-0-4)  

RANS 663 นโยบายสขุภาพกบัภาวะผูนําทางการพยาบาล         2(2-0-4)  

หมวดวชิาบงัคบั   

RAPN  501 การประเมนิภาวะสขุภาพเด็กข ัน้สงู            2(1-2-3) 

RAPN  512 วทิยาศาสตรสขุภาพ                                                                                3(3-0-6) 

RAPN  513 การพยาบาลสขุภาพเด็กดแีละกลุมเสีย่ง                                                               2(2-0-4) 

RAPN  514 การพยาบาลเด็กป วยวกิฤตและเรื้อรงั                                                               2(2-0-4) 

RAPN  515 ปฏบิตักิารพยาบาลเด็กและวยัรุน                                                                         3(0-12-3) 

หมวดวชิาเลือก   

RANS 542 แนวคดิและการพฒันาบทบาทผูปฏบิตักิารพยาบาลข ัน้สงู                3(1-8-4) 

RANS  561 การแพทยทางเลือกและการบาํบดัเสรมิทางการพยาบาล                                          3(3-0-6) 

RANS  562 แนวคดิการพยาบาลดแูลสขุภาพทีบ่าน                             3(3-0-6) 

RANS  564 การสอนในคลนิิก                                                          3(2-4-5) 

RANS  681 การบรหิารทางการพยาบาล                       3(2-4-5) 

RANS  688 เทคโนโลยีและการจดัการสารสนเทศทางการพยาบาล        3(2-2-5) 



 

วทิยานิพนธ 

RANS 698 วทิยานิพนธ                                                                                                                        12(0-36-0)  

              

   นอกจากรายวชิาในหมวดวชิาเลือกน้ีแลว นกัศกึษาสามารถเลือกลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอืน่ๆทีเ่ปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษาของ

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล หรือจากมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ไดตามความสนใจและตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรหรือ

อาจารยทีป่รกึษาเห็นสมควร  

 

* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 
 

จุดเดนของหลกัสูตร  
  

 มุงเนนใหผูสาํเร็จการศกึษามีศกัยภาพสงูท ัง้เชงิวชิาการ และปฏบิตักิารพยาบาลเด็กทกุวยัท ัง้ทีม่ีสขุภาพดหีรือเจ็บป วย  

อาจารยมีศกัยภาพสงูทางวชิาการและการวจิยั  รวมท ัง้มีความเชีย่วชาญทางคลนิิกทีไ่ดรบัวุฒบิตัรแสดงความรู  ความชาํนาญ 

เฉพาะทางการพยาบาลเด็กจากสภาการพยาบาล  และมีผูปฏบิตักิารพยาบาลข ัน้สงู  (Advance Practice Nurse-APN)   

รวมสอนในการฝึกภาคปฏบิตั ิ

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 
      
      ทนุเฉลมิพระเกยีรต ิ60 ปี ครองราชสมบตั ิ 
 
รายละเอยีดอืน่ๆ 
 

  
  หลกัสตูรน้ีไดรบัการรบัรองจากสภาการพยาบาล    วาเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาพยาบาล 
ศาสตร  พ.ศ. 2546  ผูสาํเร็จจากหลกัสตูรน้ีเป็นผูมีคณุสมบตัทิีจ่ะขอสอบวดัความรูเพือ่รบัวุฒบิตัรแสดง     ความรูความ 
ชาํนาญเฉพาะทางได  
 

 
การสมคัร 
  
รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  ไม
เกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg   
 

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

- สาํเนาใบประกอบวชิาชีพฯ           

- หนงัสอืรบัรองประสบการณทาํงาน        

- หนงัสอืขออนุมตัลิาศกึษาตอ         



หากมีขอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

- หนงัสอืขออนุญาตสมคัรสอบ         
- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ       

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 
 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 
 

- อาจารยพยาบาล นกัวชิาการ นกัวจิยั 

- ผูบรหิารพยาบาล และพยาบาลผูเชีย่วชาญดานการพยาบาลเด็ก 

- อาชีพอสิระทีเ่กีย่วของกบัการดแูลสขุภาพเด็ก 
 

 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

 1.  ผศ.ดร.อจัฉรียา  ปทมุวนั     (E-mail : autchareeya.pat@mahidol.ac.th) 

        หอง 707  อาคารเรียนและปฏบิตักิารรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี ชัน้ 7 

  โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

  โทรศพัท  0 2201 0838  โทรสาร  0 2201 1673 

 

 2.  ผศ.ดร.ชืน่ฤด ี คงศกัดิต์ระกลู     (E-mail : chuanruedee.kon@mahidol.ac.th) 

        หอง 707  อาคารเรียนและปฏบิตักิารรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี ชัน้ 7 

  โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

  โทรศพัท  0 2201 0767  โทรสาร  0 2201 1673 

 
     เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร   

 1.  นางสาวสริวิรรณ  พจิารณโชต ิ(E-mail : siriwan.pir@mahidol.com) 

หอง 407  อาคารเรียนและปฏบิตักิารรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี ชัน้ 4  

โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี(พญาไท) 

โทร : 02-201-0608 โทรสาร :02-201-1673 

 
 

 
          

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1. ดรูายละเอยีดขอมลูการศกึษาตอเพิม่เตมิ และ Download แบบฟอรมหนงัสอืรบัรอง ไดที ่
                    www.grad.mahidol.ac.th 



 
 

 
สําหรับผู้สมคัรหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
............................................................................. 

 

 
ผู้สมคัรสอบเข้าศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีต้องส่งหนังสือรับรองประกอบการสมคัรเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท   จํานวน 3 ฉบับ โดยผู้รับรอง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 
1. หัวหน้าหน่วยงาน ระดบัสูง / ระดบัต้น 
2. อาจารย์ผู้สอน / เคยสอน 
3. ผู้ร่วมงาน 
 

โดย...ผู้สมัครต้องส่งหนังสือรับรองฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
ทั้งนีผู้้สมคัรสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่ ..หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2201-1673 ,  
0-2201-2018    โทรสาร 0-2201-1673 
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หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลยัมหิดล 

หนงัสือรับรองประกอบการสมคัรเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
 

ช่ือ……………………………………………………….………………….สาขาท่ีสมคัร……………………………………… 
1. ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรในช่วงเวลาใด กรุณาระบุเดือนและ……………………………………………….…………………… 
2. ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรในฐานะเป็น      (    ) อาจารยผ์ูส้อน      (    ) หวัหนา้หน่วยงาน         (    ) อ่ืนๆ………………………… 
3. โปรดประเมินลกัษณะของผูส้มคัร ตามท่ีเป็นจริง ดงัรายการขา้งล่างน้ี โปรดกาเคร่ืองหมาย     ในช่องท่ีประเมิน 

ลกัษณะของผู้สมคัร ผลการประเมนิ 

 ดเียีย่ม ด ี ปานกลาง ตํา่ 
1.  สติปัญญา     
2.  ความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาล     
3.  ความคิดสร้างสรรค ์     
4.  การเสียสละในการทาํงาน     
5.  ความเอาจริงเอาจงัต่องานในหนา้ท่ี     
6.  ความใฝ่รู้และขวนขวายดว้ยตนเอง     
7.  โอกาสท่ีจะไดท้าํงานตามสาขาวิชาท่ีจะเรียนต่อ     
8.  ความเป็นผูน้าํ     
9.  วฒิุภาวะทางอารมณ์     
10.  ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์     
11.  ความสามารถในการสอน     
12.  ความสามารถในการวิจยั     
13.  ความสามารถในการบริหารงาน     
14.  ความผกูพนัธ์และมุ่งมัน่ต่อการพฒันาวชิาชีพพยาบาล     
15.  ความรับผดิชอบในงานของหมู่คณะ, สถาบนัโดยส่วนรวม     
 
4. ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของผูส้มคัร………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงช่ือผูรั้บรอง………………………………………….. 

       (………………………………………....)  
                                 ตาํแหน่ง………..…….……..…หน่วยงาน.………………………                         

วนัท่ี………เดือน…………………….พ.ศ. ……… 
 
 
 



 
 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

หนงัสือรับรองประกอบการสมคัรเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
 

ช่ือ……………………………………………………….………………….สาขาท่ีสมคัร……………………………………… 
1. ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรในช่วงเวลาใด กรุณาระบุเดือนและปี………………………………………………….………………… 
2. ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรในฐานะเป็น      (    ) อาจารยผ์ูส้อน      (    ) หวัหนา้หน่วยงาน         (    ) อ่ืนๆ………………………… 
3. โปรดประเมินลกัษณะของผูส้มคัร ตามท่ีเป็นจริง ดงัรายการขา้งล่างน้ี โปรดกาเคร่ืองหมาย     ในช่องท่ีประเมิน 

ลกัษณะของผู้สมคัร ผลการประเมนิ 

 ดเียีย่ม ด ี ปานกลาง ตํา่ 
1.  สติปัญญา     
2.  ความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาล     
3.  ความคิดสร้างสรรค ์     
4.  การเสียสละในการทาํงาน     
5.  ความเอาจริงเอาจงัต่องานในหนา้ท่ี     
6.  ความใฝ่รู้และขวนขวายดว้ยตนเอง     
7.  โอกาสท่ีจะไดท้าํงานตามสาขาวิชาท่ีจะเรียนต่อ     
8.  ความเป็นผูน้าํ     
9.  วฒิุภาวะทางอารมณ์     
10.  ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์     
11.  ความสามารถในการสอน     
12.  ความสามารถในการวิจยั     
13.  ความสามารถในการบริหารงาน     
14.  ความผกูพนัธ์และมุ่งมัน่ต่อการพฒันาวชิาชีพพยาบาล     
15.  ความรับผดิชอบในงานของหมู่คณะ, สถาบนัโดยส่วนรวม     
 
4. ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของผูส้มคัร……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือผูรั้บรอง………………………………………….. 
       (………………………………………....)                   

                  ตาํแหน่ง……………………….หน่วยงาน.…………………………                          
วนัท่ี………เดือน…………………….พ.ศ. ……… 

 
 



 
 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

หนงัสือรับรองประกอบการสมคัรเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
 

ช่ือ……………………………………………………….………………….สาขาท่ีสมคัร……………………………………… 
1. ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรในช่วงเวลาใด กรุณาระบุเดือนและปี………………………………………………….………………… 
2. ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรในฐานะเป็น      (    ) อาจารยผ์ูส้อน      (    ) หวัหนา้หน่วยงาน         (    ) อ่ืนๆ………………………… 
3. โปรดประเมินลกัษณะของผูส้มคัร ตามท่ีเป็นจริง ดงัรายการขา้งล่างน้ี โปรดกาเคร่ืองหมาย     ในช่องท่ีประเมิน 

ลกัษณะของผู้สมคัร ผลการประเมนิ 

 ดเียีย่ม ด ี ปานกลาง ตํา่ 
1.  สติปัญญา     
2.  ความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาล     
3.  ความคิดสร้างสรรค ์     
4.  การเสียสละในการทาํงาน     
5.  ความเอาจริงเอาจงัต่องานในหนา้ท่ี     
6.  ความใฝ่รู้และขวนขวายดว้ยตนเอง     
7.  โอกาสท่ีจะไดท้าํงานตามสาขาวิชาท่ีจะเรียนต่อ     
8.  ความเป็นผูน้าํ     
9.  วฒิุภาวะทางอารมณ์     
10.  ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์     
11.  ความสามารถในการสอน     
12.  ความสามารถในการวิจยั     
13.  ความสามารถในการบริหารงาน     
14.  ความผกูพนัธ์และมุ่งมัน่ต่อการพฒันาวชิาชีพพยาบาล     
15.  ความรับผดิชอบในงานของหมู่คณะ, สถาบนัโดยส่วนรวม     
 
4. ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของผูส้มคัร……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงช่ือผูรั้บรอง………………………………………….. 

       (………………………………………....) 
 ตาํแหน่ง……………………….หน่วยงาน.………………………                          
วนัท่ี………เดือน…………………….พ.ศ. ……… 


