
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี          /2557) 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและ 
สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรณีพิเศษ 

(นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีในจังหวัดปตตานี  ยะลา  และนราธิวาส)  
ประจําปการศกึษา 2557 

------------------------------------------------------------ 
     

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสใหนักเรียนผูมีความรูความสามารถเขาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2557 เปนกรณีพิเศษ สําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัด
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อใหการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย    
จึงกําหนดหลักเกณฑวิธีการรับสมัครและการคัดเลือกดังตอไปนี้ 
 
1.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

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

การศึกษาจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส และตองผานการ
คัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาส ยะลาและ
ปตตานี (โดยใหพิจารณาจากภูมิลําเนาของผูสมัครเปนสําคัญ) 

1.4 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่สําคัญที่ เปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยมี
ใบรับรองจากแพทยปริญญา 

1.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
1.6 มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.7 สามารถปฏิบัติการระเบียบวิธีการศึกษาในคณะเทคนิคการแพทยโดยไมมีขอยกเวน 
คณะเทคนิคการแพทยจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาด

คุณสมบัติขอใดขอหนึ่งขางตนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตามโครงการฯ แมวาจะผานการสอบคัดเลือก
แลวก็ตาม 

 
 

ราง
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2.  จํานวนรับ 
 รับเขาศึกษา จํานวน 6 คน โดยแบงเปนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย จํานวน 3 คน (จังหวัดปตตานี                 
1 คน, ยะลา 1 คน และนราธิวาส 1 คน) และ สาขาวิชากายภาพบําบัด จํานวน 3 คน (จังหวัดปตตานี 1 คน, 
ยะลา 1 คน และนราธิวาส 1 คน) 
   
3.  สถานที่ขอขอมูลและรบัใบสมัคร 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปตตานี หรือ                
ดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครจาก http://ams.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th 
 
4.  การคัดเลือก 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อ
ดําเนินการคัดเลือก และสงรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกพรอมหลักฐาน มาที่คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002  ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557  

 
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) 
    ผูสมัครตองกรอกใบสมัครใหครบทุกขอตามความเปนจริง  พรอมติดรูปถายและแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครใหเรียบรอย 
 
6.  ประกาศผลการคัดเลือก 
 คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 พฤษภาคม 
2557  ที่ คณะเทคนิคการแพทยและสามารถตรวจสอบรายชื่ อไดจาก  http://ams.kku.ac.th หรือ 

http://www.kku.ac.th เทานั้น 
 
7.  การรายงานตัว 
 จะประกาศใหทราบทางเว็บไซตตอไป 
 
8.  หลักสูตรท่ีใชในการศึกษา 
 เปนหลักสูตรเดียวกับนักศึกษาที่รับเขาโดยวิธีปกติ 
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9. สรุปกําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
          

รายการ วันที ่
ผู อํ านวยการสํ านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 15 ตั้งกรรมการสอบคัดเลือกและ
สงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมหลักฐานไปยัง
คณะเทคนิคการแพทย 

ภายในวันที่  21 มีนาคม 2557 
(ถือวันประทบัตราทางไปรษณยีเปนสําคญั) 

ประกาศผลการคัดเลือก 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 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

   ๒ ๕ ๒ ๑
 

 
ใบสมัครเขาศึกษาในโครงการรับนักเรียนเขาศึกษา 

ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและสาขาวิชากายภาพบําบัด   เปนกรณีพิเศษ 
(นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปตตานี  ยะลา  และนราธิวาส)  

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 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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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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