
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่             /2564) 
เรื่อง     การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์   

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------ 
  ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ได้ขอความร่วมมือการรับนักเรียนที่
สอบผ่านค่าย สอวน. และค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ  เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงประกาศรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์   และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ   
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รอบที่ 1  (แบบ Portfolio)   ประจ าปีการศึกษา  2565  ตามรายละเอียด  
ดังนี้ 
1. จ านวนรับรวม   107  คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร โดยมีคณะ/สาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

1 คณะเทคนิคการแพทย์ 5 คน 1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 
ปีการศึกษา  2564 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2.  ผ่านค่าย 2 
3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลายของ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.80 

4. ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

 1.1 เทคนิคการแพทย์ 5 คน 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรอยู่ในระหว่าง
ปรับปรุง) 

10 คน คุณสมบัติท่ัวไป 
1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  

25 ปีบริบูรณ์  
3. ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเมื่อส าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสาตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

4. เข้าร่วมโครงการค่าย สอวน. หรือเข้าร่วมการแข่งขัน 
โอลิมปิกวิชาการ     มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

5. ไม่เคยต้องโทษค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่กรณีกระท าผิดโดยประมาทหรือมีความผิดอัน
เป็นลหุโทษ 

6. มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์  และ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนว
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการ
พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ 

   คุณสมบัติเฉพาะ 
ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีความผิดปกติ ดังนี้ 
1.  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใด 

ข้อหนึ่ง คือ  
1.1 สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 
1.2 ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้ว

ยังมีสายตามต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
1.3 สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไข

อย่างดีที่สุดแล้ว 
1.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

   2. หูหนวกหรือหูตึง   (threshold)   ของการได้ยินสูง
ก ว่ า  40  dB) จ ากค วาม ผิ ด ป กติ ท างป ระส าท 
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้ างเดียวจะ
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ
การประกอบอาชีพ 

3 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 9 คน 1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ในกลุ่มภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผล
การเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.50  

3. มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึงมีสิทธิเข้า
สัมภาษณ์ 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่ 
สิ้นสุด 

 
 
 
 
 

หลักสูตร 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) 
3.1 วิชาเอกอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
2 คน 

 
3.2 วิชาเอกอาชีว 
     อนามัยและความ 

ปลอดภัย 

2 คน 
 

- หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
3.3 สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม  
     อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
     (โครงการพิเศษ) 

 
 

5 คน 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 25 คน 1.เป็นนัก เรียนที่ ผ่ านการคัด เลือกการสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ผ่านค่าย 2 

 4.1 ชีววิทยา 3 คน 

 4.2 เคมี 5 คน 
4.3 คณิตศาสตร์ 8 คน 

 4.4 ฟิสิกส์ 2 คน 

 4.5 จุลชีววิทยา 2 คน 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

 4.6 วัสดุศาสตร์และ 
     นาโนเทคโนโลย ี

1 คน 
 

2.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ค านวณจาก 
ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5  รวม 4 ภาค
การศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 

3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ 
คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5 รวม 4 ภาค 
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.25 (ยกเว้นสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ พิจารณาเฉพาะผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์รวม 4 ภาค ไม่ต่ ากว่า 3.25) 

 
 
 
 
 
 

4.7 สถิติและวิทยาการ  
ข้อมูล สาขวิชาเอก
สถิติศาสตร์ 

   2 คน 

4.8 สถิติและวิทยาการ
ข้อมูล สาขาวิชา
เอกสารสนเทศสถิติ
และวิทยาการ
ข้อมูล 

2 คน 

5 คณะเทคโนโลยี 21 คน คุณสมบัติท่ัวไป 

 5.1 สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการผลิต 

 
3 คน 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ)   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

3. เป็ นผู้ ที่ มี สุ ขภ าพร่ างกายและจิ ต ใจสมบู รณ์   มี
บุคลิกภาพที่ เหมาะสม  ไม่ เป็นโรคติดต่อหรือโรค
ร้ายแรง  และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

4. มีสัญชาติไทย 

 5.2 สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

 
3 คน 

5.3 สาขาวิชา  
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
5 คน 

5.4 สาขาวิชา 
เทคโนโลยีธรณี 

 

 
10 คน 

 

  

  
 

 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกภายใต้โครงการ

จัดส่ ง ผู้ แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิ ตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยสถาบัน 

   ส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
หรือ 

    



5 
 

ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

   2. เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (สอวน .) จากศูนย์
มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพฯ 

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ า
กว่า 3.00 

(เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เพิ่มข้อที่ 4 - ข้อที่ 5 , 
ข้อที่ 5.1 – ข้อที่ 5.2) 
4. ผู้ สมัครต้องไม่ ตาบอดสี  หรือ เป็ น โรคลมบ้ าหมู 

เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบ
อาชีพ 

   5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจาก
โรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

    5.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง
และ/หรือผู้ อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic disorders) 
โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพ
ผิดปกติ (Personality disorders) หรือ 

    5.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะ
บริเวณหลัง แขน และ ขา 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 37 คน คุณสมบัติท่ัวไป 

 6.1 วิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ 

2 คน 
 

1.  เป็นนักเรียนที่ ผ่ านการคัด เลือกการสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) หรือ 

2. เป็ นนั ก เรียนที่ ผ่ านการอบรมค่ าย  1  จากศูนย์ 
มหาวิทยาลัยภูมิภาค จ านวน 15 ศูนย์  หรือศูนย์
กรุงเทพฯ จ านวน 6 ศูนย์ ภายใต้โครงการมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

  (สอวน.) 

6.2 วิศวกรรมระบบ
อัตโนมัติ  

     หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

5 คน 

6.3 วิศวกรรม 
      ระบบ   

อิเล็กทรอนิกส์ 

1 คน 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

 6.4 วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม 

   1 คน 3. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 และมีผลการเรียน
เฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่
ต่ ากว่า 3.00  หรือ  

(เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มข้อที่ 4 - ข้อที่ 5) 
4. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
5.ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ หากมีผลคะแนนการทดสอบ

ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
จะต้องเข้ ารับการอบรม เตรียมความพร้อมด้ าน
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ก าหนด 

ทั้งนี ้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร        
ดังนี้ 
1) TOEFL (Paper Based) น้อยกว่า 494 คะแนน   
2) TOEFL (Computer Based) น้อยกว่า 167 คะแนน  
3) TOEFL (Internet Based) น้อยกว่า 59 คะแนน   
4) TOEFL (Institutional Testing Program)  น้อยกว่า 

500   คะแนน 
5) IELTS (Academic Module) น้อยกว่า Band 5  
6) TOEIC น้อยกว่า 550 คะแนน  
7)  CU-TEP น้อยกว่า 61 คะแนน   
8) TU-GET (Paper Based) น้อยกว่า 401 คะแนน  
9) TU-GET (Computer Based) น้อยกว่า 62 คะแนน 
10) KEPT น้อยกว่า 62 คะแนน  
11) KKU-AELT*  น้อยกว่า Band 3.5   
 หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band         

 6.5 วิศวกรรม 
     อุตสาหการ  

3 คน 

 6.6 วิศวกรรมเคมี 2 คน 

 6.7 วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน 

6.8 วิศวกรรมโยธา 4 คน 

6.9 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 คน 
6.10 วิศวกรรมสื่อ 

ดิจิทัล 
  (หลักสูตรนานาชาติ) 

5 คน 
 

6.11 วิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คน 

6.12 วิศวกรรม 
โทรคมนาคม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1 คน 

 6.13 วิศวกรรม 
   โลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

2 คน 

  

  

  

           
          หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สิทธิ์เลือกสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ได้ 1 อันดับ  เท่านั้น 
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3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
3.1  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ  Internet  ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม 

ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนด จ านวน 1 รูป 
3.2  แบบฟอร์มการสมัครของมูลนิธิ  สอวน. 
3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.5  หนังสือรับรองเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มูลนิธิ  สอวน. ออกให้ 
3.6  ส าเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือส าเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก 

ระดับชาติ 
3.7  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 4 (4-5 ภาคเรียน)

ทั้งนีใ้ห้ตรวจสอบเกณฑ์แต่ละคณะ/สาขาวิชาประกอบการส่งเอกสาร 
หมายเหตุ  เอกสารการสมัครในข้อ 3 มหาวิทยาลยัจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
4. ขั้นตอนการสมัคร 

4.1 กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ Internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพ่ือป้อน 
รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในโปรแกรมภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
(ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564)  ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชา  
เท่านั้น 

 4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนยืนยันการสมัคร 
4.3 ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่

ก าหนดพร้อมรวบรวมหลักฐานการสมัคร ในข้อ 3 ให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครผ่านมูลนิธิ สอวน. 
ภายในวันที่  16  ธันวาคม  2564 

4.4 มูลนิธิด าเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ออกหนังสือรับรอง โดยเย็บติดใบสมัคร (ด้านหลัง)
ของแต่ละคน  และส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/ สาขาวิชา ก าหนด พร้อมใบ
สมัคร หลักฐานทางการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายในวันที่   21  ธันวาคม  2564  โดย
จ่าหน้าซองเอกสารถึง ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ.เมืองขอนแก่น   จ.ขอนแก่น   40002 

 
5.  วิธีการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ/สาขาวิชา จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก และด าเนินการสอบ

สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ คณะ/สาขาวิชาก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

https://admissions.kku.ac.th/
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6.  ปฏิทินและข้ันตอนการด าเนินการคัดเลือก 

     วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
พุธที่ 1 - พุธที่ 15  
ธันวาคม 2564 
 

มูลนิธิฯ รับสมัครนักเรียน โดยให้นักเรียนสมัครผ่านระบบทาง Website 
https://admissions.kku.ac.th และพิมพ์เอกสารการสมัครของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบกับเอกสารของมูลนิธิฯ เพื่อการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนด 

พุธที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 16 
ธันวาคม  2564  

ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 
1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนดพร้อมรวบรวมหลักฐานการสมัคร  ในข้อ  3  ให้ครบถ้วน 
ส่งใบสมัครผ่านมูลนิธิ สอวน. 

อังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 มูลนิธิฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมเอกสารชุดใบสมัครส่งให้ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จันทร์ที ่27 ธันวาคม 2564 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเอกสารชุดใบสมัครให้
คณะ/สาขาวิชา พิจารณา 

จันทร์ที ่ 3  มกราคม 2565 คณะ/สาขาวิชา ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

จันทร์ที่ 10 - อังคารที่ 11 
มกราคม 2565 

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ใน
ประกาศอีกครั้ง)  

พฤหัสบดีที่  13   มกราคม 
2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ตัวจริง และส ารอง) ทาง Website https://admissions.kku.ac.th  

จันทร์ที่ 17 - อังคารที่ 18  
มกราคม  2565 

ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   
(สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ) 

พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 
2565 

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับส ารอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับส ารอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

จันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

  

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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     วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

จันทร์ที่ 7 - อังคารที่ 8 
กุมภาพันธ์  2565 

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาผ่านระบบ Clearing House กับ 
ทปอ. ทาง Website https://student.mytcas.com 

พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

ศุกร์ที่  11  กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th  

พุธที่ 16 - อาทิตย์ที่ 20 
กุมภาพันธ์  2565 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website https://reg.kku.ac.th 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน QR Code หรือธนาคาร 
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking 

 

7. เงื่อนไข 
 7.1  คณะ/สาขาวิชา จะพิจารณาด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/   

สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนดอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. 
แล้ว 

 7.2  ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการตรวจสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็
ตาม 

 7.3  นักเรียนที่ท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา  
จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป  หากต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไปจะต้องท าการ
สละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สมัครในรอบ
ต่อไปได้  ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องด าเนินการให้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 

8.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อ   และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
   งานรับเข้าและการตลาด    ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ     มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์/โทรสาร   0-4320-2660   หรือ   0-4300-9700   ต่อ  42187 , 44759 , 50035 
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่           พฤศจิกายน     พ.ศ. 2564 

 
       
 

         (รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

https://admissions.kku.ac.th/
http://www.kku.ac.th/
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