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ประกาศคณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา 

ท่ี 22 /2562 

เรื่อง การรับสมัครสอบชิงทุน โครงการทุนเรียนดี “เพชรอินทนิล” 

ประจําปการศึกษา 2562 

 

ดวยคณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลยันครราชสีมา มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ประสงคเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัย

นครราชสีมา เพื่อมอบเปนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความต้ังใจจริงที่จะเขาศึกษาใน

คณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีหลักเกณฑการรับสมัครเพื่อสอบแขงขันรับทุนเรียนดี 

ดังตอไปน้ี  

1. วัตถุประสงคของการใหทุนการศึกษา 

 เพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความต้ังใจจริงในการศึกษาตอใน             

คณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา 

2. รายละเอียดและสิทธิประโยชนทุนการศึกษา 

2.1 สาขาวิชาที่ไดรับทุนเรียนดีตองเปนสาขาวิชาที่มีนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในป

การศึกษา 2562 อยางนอย 10 คน 

2.2 สาขาวิชาที่ เปดรับสมัคร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย และ                       

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม จํานวนทั้งหมด 10 ทุน  

2.3 ผูที่ไดรับทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตหรือคาเลาเรียน ในภาคการศึกษาแบบปกติ เปน

ระยะเวลาตอเน่ืองตลอดหลักสูตรโดยไมเกิน 4 ป   

3. คุณสมบัติของผูมีสิทธสิมัครสอบ  

3.1 เปนผูที่กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร                  

และมีความประสงคที่จะเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา 

3.2 ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมตํ่ากวา 3.00 

3.3 ไมมีโรคติดตอ โรครายแรง หรือ มีความผิดปกติซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

3.4 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติเรียบรอย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
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4. กําหนดการรับสมัครและการชําระคาสมัคร  

4.1 การรับสมัครและการชําระเงิน 

4.1.1 รับสมัครผานระบบออนไลน ทาง www.medsci.nmc.ac.th วันท่ี 4-15 มีนาคม 2562 

4.1.2 ชําระเงินคาสมัคร วันที่ 4-14 มีนาคม 2562 โดยโอนเงินเขาบัญชี “กองทุนทั่วไปวิทยาลัย

นครราชสีมา” ธนาคารกรุงไทย สาขาอัมพวัน เลขที่บัญชี 491-0-25348-3 

4.2 อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร  

คาสมัครคนละ 200 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 

5. ขั้นตอนการสมัคร 

5.1 ผูสมัครกรอกแบบฟอรมใบสมัครออนไลน พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ผานเว็บไซต 

(http://medsci.nmc.ac.th) ต้ังแตวันท่ี 4 มีนาคม ถึง วันท่ี 15 มีนาคม 2562 โดยมีเอกสารแนบดังตอไปน้ี 

5.1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 

5.1.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ใบ ปพ.1) ในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จํานวน 1 ชุด 

5.1.3 หลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ จํานวน 200 บาท 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธสิอบชิงทุน 

 คณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบผานทางเวบไซต 

http://medsci.nmc.ac.th ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 

7. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

 วันเสารท่ี 26 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 

 เวลา 09.00 – 12.00  สอบขอเขียนแบบปรนัย จํานวน 100 ขอ  

 เวลา 13.30 เปนตนไป ผูที่สอบผานขอเขียนเขารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีการสมัภาษณ 

8. การเขาสอบ 

8.1 ผูเขาสอบแตงกายเครื่องแบบนักเรียนใหสุภาพเรียบรอย 

8.2 ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน ในวันสอบ 

8.3 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่เริ่มสอบแลว 30 นาที จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

8.4 หามนําเครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใชคํานวณได เขาหองสอบโดยเด็ดขาด 

9. การสอบและเกณฑการตัดสิน 

 9.1 ผูสมัครสอบจะตองสอบตามรายวิชา ดังตอไปน้ี 

- วิชาความรูทั่วไป     20 คะแนน 

- วิชาภาษาอังกฤษ     20 คะแนน 

- วิชาวิทยาศาสตรทั่วไป     20 คะแนน 
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- วิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ  40  คะแนน 

 คะแนนรวมสอบขอเขียน 100 คะแนน 

9.2 ผูสมัครสอบตองทําการสอบสัมภาษณ  โดยคิดเปนคะแนนสอบ 60 คะแนน จาก

คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตรการแพทย  

9.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

10. ประกาศผลสอบและการทําสัญญาทุน 

10.1 คณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผูที่ไดรับทุนเรียนดี  

“เพชรอินทนิล” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัย

นครราชสีมา 

10.2 ผูไดทุนตองทําการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมพรอมทําสัญญาทุน ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 

โดยมีคาใชจายในการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม จํานวน 5,500 บาท 

11. เง่ือนไขทุนและการเพิกถอนการใหทุน 

11.1 เง่ือนไขทุน 

11.1.1 ผูไดทุนตองไดเกรดเฉลี่ยในแตละปการศึกษา (GPAX) มากกวาหรือเทากับ 2.75  

11.1.2 ผูไดทุนจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตหรือคาเลาเรียน โดยไมเกี่ยวกับคาบํารุงการศึกษา

ตาง ๆ เชน คาธรรมเนียม คาธรรมเนียมพิเศษ คาบํารุงปกติ คาบํารุงพิเศษ คากิจกรรม

เปนตน  

 11.2 การเพิกถอนการใหทุน คณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา จะพิจารณาเพิก

ถอนการใหทุนแกผูไดทุน หากตรงกับกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

11.2.1 เกรดเฉลี่ยในแตละปการศึกษา (GPAX) ตํ่ากวา 2.75  

11.2.2 เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไมเหมาะสม 

12. กําหนดการสอบชิงทุน 

ขั้นตอนการรับสมัคร วัน เดือน ป 

1. สมัครผานระบบรับสมัครทางอินเทอรเน็ต 4 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 

2. สงหลักฐานการสมัครสอบผานระบบการรับสมัคร

ทางอินเทอรเน็ต 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบชิงทุน 

ภายใน 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

22 มีนาคม พ.ศ. 2562 

4. การสอบขอเขียน 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 

5. ประกาศรายช่ือผูไดรับทุนและทําสัญญาทุน 

6. ทําสัญญาทุน 

26 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 5 เมษายน พ.ศ. 2562 

 



4 / 4 

 

13. ประกาศน้ีถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาทุนเรียนดี “โครงการเพชรอินทนิล” ของคณะวิทยาศาสตร

การแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา  

 

 

 

 

 

 

                                                                     (อาจารย ดร. คงศักด์ิ บุญยะประณัย) 

    คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย 


