
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราสีมา 
ที่ 10/2560 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ รอบท่ี 2  

แบบพิจารณาผลการสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2561) 
 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ แบบสอบสัมภาษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ใน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

1. โครงการเด็กเรียนดี 61 
1.1 หลักสูตรและจ านวนที่รับ 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 20 คน 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม จ านวน 10 คน 

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 
2) เป็นผู้ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ

เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 
3) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคติดต่อ สายตาไม่บอดสี 

 
2. โครงการนักวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางรุ่นเยาว์ (Young Cosmetic Scientist) 

2.1 หลักสูตรและจ านวนที่รับ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม จ านวน 15 คน 

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2) เป็นผู้ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ

เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00 



3) มีผลงานน าเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาว 5-10 นาที หรือในรูปแบบของ Power 
Pont จ านวนไม่เกิน 20 หน้า ในหัวเรื่อง My Product My Future 

4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 
สายตาไม่บอดสี 

5) หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ หรือประสบการณ์ในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 
3. โครงการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รรุ่นใหม่ (Med-Sci New Gen) 

3.1 หลักสูตรและจ านวนที่รับ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 15 คน 

3.2 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2) เป็นผู้ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ

เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00 
3) มีประสบการณ์ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยน าเสนอหรือ

จัดส่งส าเนารายงานสรุปโครงงานวิทยาศาสตร์ให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณา 
พร้อมใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

4) มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 
สายตาไม่บอดสี 

 
4. วิธีการสมัคร 

 สมัครทาง Internet โดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ http://medsci.nmc.ac.th/th/Admission/
ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารเข้าระบบให้ครบถ้วน  
 

5. เอกสารประกอบการสมัคร 
1) ส าเนาบัตรประชาชน 
2) ส าเนาประกาศนียบัติ หรือใบแสดงผลการศึกษา หรือส าเนาประกาศนียบัตรชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน หรือ หนังสือ
รับรองการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร อย่างละ 1 ฉบับ 

3) หลักฐานการช าระค่าสมัคร 
4) เอกสารอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนดให้ส่งเพ่ิมเติม 

 



6. การช าระค่าสมัคร 
 ให้ผู้สมัครช าระค่าสมัครจ านวน 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี "กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา" 
สาขาอัมพวัน เลขที่ 491-0-25348-3 
 

7. ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือก 
 

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก วัน เดือน ปี 
1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 6 ต.ค. 2560 – 30 พ.ย. 2560 
2. ช าระค่าทางสมัครทาง Internet ผ่านธนาคาร 6 ต.ค. 2560 – 30 พ.ย. 2560 
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 6 ต.ค. 2560 – 30 พ.ย. 2560 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 ธ.ค. 2560 
5. สอบสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์/VDO call/ด้วยตนเอง) 11 - 17 ธ.ค. 2560 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 ธ.ค. 2560 
7. การยืนยันสิทธิ์ 1 ม.ค. 2561 – 30 ม.ค. 2561 
8. การรายงานตัว นศ.ใหม่ 17 ก.พ. 2561 

 
8. เกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจาก ผลการเรียน ผลงานที่น าเสนอ (เฉพาะโครงการที่ก าหนดให้มี) 
และการสอบสัมภาษณ์ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนรวมมากกว่า 70 
คะแนน โดยมีการแบ่งสัดส่วนคะแนนของแต่ละโครงการ ดังนี้ 

 

โครงการ 
คะแนน 

ผลการเรียน 
ผลงานที่
น าเสนอ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

รวม 

1. เด็กเรียนดี 
GPAX 3.00 – 3.25 = 30 
GPAX 3.26 – 3.50 = 40 
GPAX 3.51 – 4.00 = 50 

- 50 100 

2. Young Cosmetic Scientist 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
(GPAX > 2.00) 

50 50 100 

3. Med-Sci New Gen 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
(GPAX > 2.00) 

50 50 100 

 



9. การยืนยันสิทธิ์ 
9.1 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้รับจดหมายแจ้ง

ผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ พร้อมแบบฟอร์มขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ส่งไปตามท่ีอยู่ที่แจ้งในระบบรับสมัครออนไลน์ 

9.2 ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ครบถ้วน 
9.3 ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 6,500 บาท โดยโอนเข้า

บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา” สาขาอัมพวัน เลขที่บัญชี 
491-0-25348-3 

9.4 ส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมส าเนาหลักฐานการช าระเงินที่ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
(เขียนที่มุมบนของซองจดหมายว่า เอกสารยืนยันสิทธิ์) 

ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 พร้อมเก็บต้นฉบับหลักฐานการช าระเงินไว้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ในวันที่มารายงานตัวที่วิทยาลัยนครราชสีมา 

9.5 ในกรณีที่ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2561 คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อส ารองได้รับสิทธิ์ข้าศึกษาแทน 

 
10. การรายงานตัวและขึ้นทะเบียน นศ.ใหม่ 

10.1 ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเตรียมเอกสารส าหรับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ดังต่อไปนี้ 
1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (เชียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูป) 
2) ส าเนาบัตรประชาชน  
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4) ส าเนาใบ ปพ.1 (กรณี ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
5) ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณี จบการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าแล้ว) 
6) ส าเนาใบขอเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
7) เอกสารอื่น (ถ้ามี) 

10.2 เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมยื่นเอกสารทั้งหมดในข้อ 10.1 ต่อเจ้าหน้าที่วิทยาลัย
นครราชสีมา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

10.3 เมื่อรายงานตัวแล้ว นักศึกษาใหม่จะได้รับ บัตรนักศึกษา ชุดพิธีการ รองเท้า เข็มขัด เข็ม 
กระดุม เสื้อพละ เสื้อกิจกรรม อย่างละ 1 ชุด และคอร์สเรียนปรับพ้ืนฐาน 1 เดือนก่อนเปิด
เรียน  

 
 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด  
 
 
        อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย 
        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


