
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี         /2557) 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและ 
สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ 

(นักเรียนท่ีไดรับทุนจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ประจําปการศกึษา 2557 

------------------------------------------------------------ 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสใหนักเรียนผูมีความรูความสามารถเขาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย และสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ เพื่อใหการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการ
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดหลักเกณฑวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังตอไปนี้ 
 
1.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร 
1.3 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.50 พรอมทั้งมีคะแนนการทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2557 และการ
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร) ที่จัดสอบโดย
สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)                   

1.4 ตองผานการคัดเลือกพรอมทั้งไดรับทุนการศึกษาจาก อบต. ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
(ตามรายละเอียดที่แนบ) 

1.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยมีใบรับรองจาก
แพทยปริญญา 

1.6 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
1.7 มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทยจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาด

คุณสมบัติขอใดขอหนึ่งขางตนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตามโครงการฯ แมวาจะผานการสอบคัดเลือก
แลวก็ตาม 

 
 

ราง
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2.  จํานวนรับ 
 รับเขาศึกษา จํานวน 4 คน โดยแบงเปนสาขาวิชาเทคนิคการแพทยจํานวน 2 คน และสาขาวิชา
กายภาพบําบัด 2 คน  
 
3.  สถานที่ขอขอมูลและใบสมัคร 
 องคการบริหารสวนตําบลหรือที่กลุมภารกิจดานวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย หรือดาวนโหลด
แบบฟอรมใบสมัครไดจาก http://ams.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th 
 
4.  ชวงเวลารบัสมัคร 
 อบต . สงรายชื่อผูที่ได รับทุน  พรอมหลักฐานการสมัคร มาที่คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 โดยทางคณะฯ จะถือวัน
ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
 
5.  หลักฐานการสมัคร 

5.1 ใบสมัครพรอมติดรูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ถายไวไม
เกิน 6 เดือน 

5.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ตลอด 5 ภาคการศึกษา  
(รบ. 1ป.) จํานวน 1 ชุด (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

5.3 สําเนาทะเบียนบาน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.4 หลักฐานการรับทุนจาก อบต. ในภูมิลําเนาเขต 20 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(กรอกตามแบบฟอรม อบต.1 ที่แนบทายประกาศ) 
5.5 สําเนาบัตรที่นั่งสอบ  O-NET พรอมรหัสผาน  เพื่อนําไปตรวจสอบคะแนนสอบ   

(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.6 สําเนาบัตรที่นั่งสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT2 ความถนัดทาง

วิทยาศาสตร) เฉพาะครั้งที่ 1/2557 พรอมรหัสผาน เพื่อนําไปตรวจสอบคะแนนสอบ  
(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

ผูสมัครตองกรอกใบสมัครใหครบทุกขอตามความเปนจริง พรอมติดรูปถายและแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครใหเรียบรอย สงใบสมัครและเอกสารทั้งหมดพรอมธนาณัติเปนเงิน 200 บาท   ส่ังจาย 
ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแกน ในนามคุณจันทรหอม คําภู คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 40002  
 เมื่อยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแลว จะถือวาผูสมัครไดตรวจสอบคุณสมบัติขั้นตน
เรียบรอยแลว คณะเทคนิคการแพทยจะไมพิจารณาคืนเงินคาสมัคร ใหแกผูสมัครไมวากรณีใด ๆ 
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6.  วิธีการสอบคัดเลือก 
คณะเทคนิคการแพทย จะดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนการสอบเรียงลําดับ
คะแนนรวมจากสูงไปต่ํา ดังนี้ 
6.1  ผูสมัครสอบตองมีคะแนนกลุมสาระวิชา O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (03) ไมต่ํากวา 30% จึง

จะนํามาพิจารณาดวยน้ําหนักคะแนนดังตอไปนี้ 
       6.1.1 คะแนนกลุมสาระวิชา O-NET (คิดเปน 45%) ประกอบไปดวย ภาษาไทย (01) (7.5%), 

สังคมศึกษา  (02) (7.5%), ภาษาอังกฤษ (03) (10%), คณิตศาสตร (04) (10%) และ
วิทยาศาสตร (05) (10%)  

6.2 คะแนนการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร)  
คิดเปน 45% 

6.3 คะแนนสอบสัมภาษณ คิดเปน 10% 
 
7.  กําหนดวันสอบสัมภาษณ 

7.1 
 
7.2 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2557 ที่คณะเทคนิค

การแพทยและที่ http://ams.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th 
สอบสัมภาษณในวันอาทิตยท่ี 18 พฤษภาคม 2557   

 
8.  สถานที่สอบ 
 ณ หองประชุมสํานักงานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย อาคาร 2 ช้ัน 2 คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
9.  ประกาศผลการสอบ 
 คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะประกาศผลการสอบสัมภาษณใน วันท่ี                         

20 พฤษภาคม 2557  ที่คณะเทคนิคการแพทย และที่ http://ams.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th เทานั้น  
 
10.  การรายงานตัว 
 จะประกาศใหทราบทางเว็บไซตตอไป 
 
11.  หลักสตูรท่ีใชในการศึกษา 
 เปนหลักสูตรเดียวกับนักศึกษาที่รับเขาโดยวิธีปกติ 
 
12.  สรุปกําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
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รายการ วันที ่
สอบ O-NET 15-16  กุมภาพันธ  2557 
อบต.พิจารณาผูสมควรไดรับทุนและสงใบสมัคร
ถึงคณะเทคนิคการแพทย 

21 มีนาคม 2557 
 (ถือวันประทบัตราทางไปรษณยีเปนสําคญั)              

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 9 พฤษภาคม 2557 
สอบสัมภาษณ 18 พฤษภาคม 2557 
ประกาศผลสอบสัมภาษณ 20 พฤษภาคม 2557 
รายงานตัวเขาศึกษา จะประกาศใหทราบตอไป 
 
หมายเหตุ  1.   กรณีที่มีนักเรียนผานการคัดเลือกไมครบตามจํานวน คณะเทคนิคการแพทย สงวนสิทธิ์ 

ในการรับนักเรียนเพิ่มโดยวิธีอ่ืน 
2. หากผูสมัครมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม ติดตอไดที่ คุณดําริ กูลประสิทธิ์ 

กลุมภารกิจดานวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย  เบอรโทรศัพท  0-4334-7482 

 
  ประกาศ  ณ วันที่       กุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 
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   ๒ ๕ ๒ ๑
 

 
ใบสมัครเขาศึกษาในโครงการรับนักเรียนเขาศึกษา 

ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและสาขาวิชากายภาพบําบัด   โดยวิธีพิเศษ 
(นักเรียนที่ไดรับทุนจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปการศึกษา 2557 

 
สมัครสาขาวิชา..................................................................................... 
 
ประวัติสวนตัว 
1.  ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................ 
     Name (English)  ............................................................................................................................................ 
2.  ที่อยูปจจุบัน  ............................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................ 
3.  โทรศัพท  .....................................................  .................................................... 
                      (บาน)                (โทรศัพทเคลื่อนที่) 
4.  วัน/เดือน/ปเกิด  .................................................... เกิดที่จังหวัด.................................................................... 
5.  สัญชาติ  .................................................... ศาสนา............................................................................. 
6.  บัตรประจําตัวประชาชาชน เลขที่......................................... ออกให ณ ....................................................................... 
     วันหมดอายุ  ............................................................................................................................................ 
7.  โรคประจําตัว  ............................................................................................................................................ 
8.  ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก ............................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................ 
9.  Email-address  ............................................................................................................................................ 
10. กรณีเรงดวน บุคคลที่สามารถติดตอได 
      ช่ือ-นามสกุล..............................................................................ความสัมพันธ............................................................. 
      ที่อยู ............................................................................................................................................................................. 
      โทรศัพท  .....................................................  .................................................... 
                      (บาน)                (โทรศัพทเคลื่อนที่) 
 
 

   สําหรับเจาหนาที่ 
เลขประจําตัวผูสมัคร 
 
     ใบสมัครเลขที่ 
................................ 
 

 
      ติดรูปถาย 
     ขนาด 1 นิ้ว 

อบต. 
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ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ระยะเวลา สถานศึกษาและที่ต้ัง คะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ต้ังแต ถึง   
มัธยมศึกษาตอนตน 
 (ม.1-ม.3) 

    

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

    

อื่น ๆ     
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ    ถาขาพเจาไดเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว  ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางเครงครัด 
 
 
 
      ลงช่ือ....................................................................ผูสมัคร 
              (...................................................................) 
      วันที่ ....................../............................./................ 
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คําชี้แจงในการสมัคร (สําหรับผูสมัคร) 
 
 
การสมัคร   สมัครทางไปรษณีย   ภายในวันที่  21 มีนาคม 2557 
ใหนําหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครตอไปนี้  สงพรอมใบสมัคร 
 
 
 ทําเครื่องหมาย   หนาหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 
  ใบสมัครพรอมติดรูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว 
  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  ตลอด 5 ภาคการศึกษา (รบ. 1 ป.) 
  1 ชุด (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
  หนังสือรับรองวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกซึ่งออกใหโดยองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ 

 สําเนาทะเบียนบาน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
 สําเนาบัตรที่นั่งสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร) เฉพาะ

ครั้งที่ 1/2557 พรอมรหัสผาน เพื่อนําไปตรวจสอบคะแนนสอบ  (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
 สําเนาบัตรที่นั่งสอบ O-NET พรอมรหัสผาน เพื่อนําไปตรวจสอบคะแนนสอบ   (พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 
 สําเนาการสงเงินคาสมัคร 200   บาท 
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แบบฟอรม อบต.1 

 

การสนับสนนุเพื่อเขาศึกษาตอคณะเทคนิคการแพทย  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 
และสาขาวิชากายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยวิธีพิเศษ 

(นักเรียนที่ไดรับทุนจากองคการบริหารสวนตําบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ประจําปการศึกษา  2557 

----------------- 
 
 องคการบริหารสวนตําบล...........................................................อําเภอ............................................... 
จังหวดั........................................................... มีนโยบายทีจ่ะจดับริการดานสุขภาพในทองถ่ิน และตองการสง
ตัวแทนประชาชนในทองถ่ินเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา........................................................... 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อกลับมาเปนบุคลากรทางดานสุขภาพในทองถ่ินตอไป  
และสถานบริการสุขภาพในพื้นที่คือ................................................................................................................. 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล.....................................................อําเภอ.......................................... 
จังหวดั........................................ จึงขอสนับสนุนให (นาย/นางสาว)................................................................ 
บตัรประจําตัวประชาชน เลขที่....................................................................เขาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2557 โดย 
 [    ] ยินดีสงเขาศึกษาและสนบัสนุนทุนการศึกษาปละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
          (หลักสูตร 4 ป) 
 [    ] ยินดีสงเขาศึกษาและสนบัสนุนคาใชจายการศึกษาทัง้หมด (หลักสูตร 4 ป) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  พรอมนี้ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาบัตรนายก
องคการบริหารสวนตําบล (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตองมาดวย 
 
 
 
       (ตราประทับ) 
     (ลงชื่อ)........................................................ 
                (.......................................................) 
     ตําแหนง...................................................... 
     วันที่.........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  โทรศัพท................................................................... 


