
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  2712/2565) 

เรื่อง     การรับนักเรียนมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร 

ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 

และการรับนักเรียนท่ีผานเขาคายโครงการวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ 

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio) 

ประจําปการศึกษา 2566 

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

ตามท่ีมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ  และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรในพระอุปถัมภสมเดจ็ 

พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ไดขอความรวมมือการรับนักเรียนท่ี 

สอบผานคาย สอวน. และคายโครงการวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ  เขาศึกษาตอใน 

สถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงประกาศรับนักเรียนมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนา 

มาตรฐานวิทยาศาสตรในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช 

นครินทร   และการรับนักเรียนที่ผานเขาคายโครงการวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ   

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  รอบที ่1  (แบบ Portfolio)   ประจําปการศึกษา  2566  ตามรายละเอียด 

ดังนี้ 

1. จํานวนรับรวม   92  คน

2. คุณสมบัติของผูสมัคร โดยมีคณะ/สาขาวิชา และเกณฑการคัดเลือก ฯ ดังนี้

ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

1 คณะเทคนิคการแพทย 5 คน 1. ผูสมัครตองเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน

ปการศึกษา  2564 สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

2. ผานคาย 2

3. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลายของ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี

5 อยางนอย 4 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.80

4. ตองไมมีภาวะตาบอดสีข้ันรุนแรง อันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัย

จักษุแพทยแหงประเทศไทย

1.1 เทคนิคการแพทย 5 คน 
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ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

2 คณะพยาบาลศาสตร 10 คน คุณสมบัติท่ัวไป 

1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

2. มีสัญชาติไทยอายุไมต่ํากวา 16 ปบริบูรณ และไมเกิน

25 ปบริบูรณ

3. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 หรือเม่ือสําเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แลว กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสาตร ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

และรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม

นอยกวา 9 หนวยกิต

4. เขารวมโครงการคาย สอวน. หรือเขารวมการแขงขัน

โอลิมปกวิชาการ     มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต 3.50 ข้ึนไป

5. ไมเคยตองโทษคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เวน

แตกรณีกระทําผิดโดยประมาทหรือมีความผิดอันเปนลหุ

โทษ

6. มีสุ ขภาพ  รางกาย จิต ใจ แข็งแรงสมบู รณ  และ

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการพยาบาล

ของคณะพยาบาลศาสตร

คุณสมบัติเฉพาะ 

ผูสมัครจะตองไมเปนผูมีความผิดปกติ ดังนี้ 

1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอยางนอยขอใด

ขอหนึ่ง คือ

1.1 สายตาบอดสนิท ไมสามารถรับแสงไดขางหนึ่ง

1.2 ผูสมัครท่ีสายตาไมปกติ เม่ือรักษาโดยใชแวนแลว

ยังมีสายตามต่ํากวา 6/24 ท้ังสองขาง

1.3 สายตาขางดีต่ํากวา 6/12 เม่ือไดรับการแกไขอยาง

ดีท่ีสุดแลว

1.4 ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
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ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

   2. หูหนวกหรือหูตึง   (threshold)   ของการไดยินสูงกวา 

4 0  dB) จ า ก ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ท า ง ป ร ะ ส า ท 

(sensorineural hearing loss) แมแตขางเดียวจะเปน

อุปสรรคตอการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเอง

และผูอ่ืน 

3. ผูท่ีตาบอดสีรุนแรง จะเปนอุปสรรคตอการเรียนและการ

ประกอบอาชีพ 

3 คณะสาธารณสุขศาสตร 5 คน 1. แฟมสะสมงาน (Portfolio) 

2. เกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50 และกลุมสาระการ

เรียนรู ในกลุ มภาษาไทย กลุ มคณิ ตศาสตร  กลุ ม

วิทยาศาสตร และกลุมภาษาตางประเทศ ตองมีผลการ

เรียนในแตละกลุม ไมนอยกวา 3.50  

3. มีคุณสมบัติผานเกณฑตามขอ 1 และขอ 2 จึงมีสิทธิ์เขา

สัมภาษณ 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเปนท่ี สิ้นสุด 

 

 

 

 

 

หลักสูตร 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร) 

3.1 วิชาเอกอนามัย 

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

1 คน 

 

3.2 วิชาเอกอาชีว 

อนามัยและความ 

ปลอดภัย 

1 คน 

 

- หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

3.3 สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม  

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (โครงการ

พิเศษ) 

 

 

3 คน 

4 คณะวิทยาศาสตร 18 คน 1 .เป นนั ก เรียน ท่ี ผ านการคัด เลื อกการสอบแข ง ขัน

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย

ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) หรือเปนนักเรียนท่ีผานการอบรมคายโอลิมปก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระ

อุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) ผานคาย 2 

 4.1 ชีววิทยา 1 คน 

 4.2 เคมี 3 คน 

4.3 คณิตศาสตร 5 คน 

 4.4 ฟสิกส 1 คน 

 4.5 จุลชีววิทยา 

4.6 ชีวเคมี 

1 คน 

1 คน 

 



4 

 

ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

 4.7 วัสดุศาสตรและ 

นาโนเทคโนโลยี 

2 คน 

 
2.  เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   (GPAX)   คํานวณ 

จากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 – 5   รวม  4

ภาคการศึกษา  ไมต่ํากวา 3.00 

3.  เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และ 

คณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 – 5 รวม 4 ภาค 

การศึกษา ไมต่ํากวา 3.25 (ยกเวนสาขาวิชา

คณิตศาสตร พิจารณาเฉพาะผลการเรียนในรายวิชา

คณิตศาสตรรวม 4 ภาค ไมต่ํากวา 3.25) 

 

 

 

 

 

 

4.8 สถิติและวิทยาการ

ขอมูล สาขวิชาเอก

สถิติศาสตร 

   2 คน 

4.9 สถิติและวิทยาการ

ขอมูลสาขาวิชาเอก

สารสนเทศสถิติและ

วิทยาการขอมูล 

2 คน 

5 คณะเทคโนโลยี 12 คน คุณสมบัติท่ัวไป 

 5.1 สาขาวิชา 

เทคโนโลยีการอาหาร 

2 คน 

 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

2. รับเฉพาะผูท่ีเรียนเนนวิทยาศาสตร เม่ือจบหลักสูตร 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีจํานวนหนวยกิตในกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 12 

หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

(ภาษาอังกฤษ)   ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

3. เป นผู ท่ี มี สุ ขภ าพร างกายและจิ ต ใจสมบู รณ   มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ไม เปนโรคติดตอหรือโรค

รายแรง  และไมเปนผู ติดยาเสพติดใหโทษ อันเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 

4.   มีสัญชาติไทย 

 5.2 สาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

5 คน 

 

5.3 สาขาวิชา 

เทคโนโลยีธรณี 

4 คน 

 

5.4 สาขาวิชา 

เทคโนโลยีระบบการ

ผลิตและการจัดการ

อุตสาหกรรม 

1 คน 

 

  

  

 

 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนนักเรียนท่ีผานการอบรมคัดเลือกภายใตโครงการ

จัดสง ผู แทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ โดยสถาบัน 

     สงเสริมการสอน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

หรือ 

   2.  เปนนักเรียนท่ีผานการอบรมคายโอลิมปกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภ 
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ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

   สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) จากศูนยมหาวิทยาลัย

ภูมิภาคหรือศูนยกรุงเทพฯ 

3.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    ไมต่ํากวา 3.00 

(เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เพ่ิมคุณสมบัติ ดังนี้) 

1.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    ไมต่ํากวา 3.25 

2.  ผูสมัครตองไมตาบอดสี หรือเปนโรคลมบาหมู เนื่องจาก    

จะเปนอุปสรรคตอการเรียนและการประกอบอาชีพ 

   3.  ผูสมัครตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ 

ดังตอไปนี้ 

    3.1  มีปญหาทางจิตเวชอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง

แ ล ะ /ห รื อ ผู อ่ื น  เช น  โ ร ค จิ ต  (Psychotic 

disorders) โ ร ค อ า ร ม ณ ผิ ด ป ก ติ  (Mood 

disorders) บุ ค ลิ กภ าพ ผิ ดป กติ  (Personality 

disorders) หรือ 

    3.2 มีความผิดปกติของกระดูกและขอ โดยเฉพาะ    

บริเวณหลัง แขน และ ขา 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 42 คน คุณสมบัติท่ัวไป 

 6.1 วิศวกรรม

กระบวนการเคมี 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คน 

 

1. เป นนั กเรียน ท่ีผ านการคัดเลือกการสอบแข งขัน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) หรอื 

2 . เป นนั ก เรี ยน ท่ี ผ านการอบ รมค าย  1  จาก ศูน ย 
มหาวิทยาลัยภู มิภาค จํานวน 15 ศูนย  หรือศูนย
กรุงเทพฯ  จํานวน 6 ศูนย  ภายใต โครงการมูลนิธิ
ส ง เส ริม โอลิ มป ก วิ ช าการและพัฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร  (สอวน.) 

6.2 วิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

2 คน 

6.3 วิศวกรรมระบบ

อัตโนมัติ หุนยนต และ

ปญญาประดิษฐ 

5 คน 
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ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

 6.4  วิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

   1 คน 3. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้น ม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 

3.00  หรือ  

(เพ่ิมเติม เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้) 

1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   และมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 

2. สําหรับหลักสูตรนานาชาติ ผูสมัครหากมีผลคะแนนการ

ทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ตํ่ากวาเกณฑ

ดังตอไปนี้ จะตองเขารับการอบรมเตรียมความพรอมดาน

ภาษาอังกฤษ ตามประกาศท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร

กําหนด  ท้ังนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวัน

สมัคร  ดังนี้ 

1)   TOEFL (Paper Based) นอยกวา 494 คะแนน   

2)   TOEFL (Computer Based) นอยกวา 167 คะแนน   

3)   TOEFL (Internet Based) นอยกวา 59 คะแนน   

    4)   TOEFL (Institutional Testing Program)   

          นอยกวา  500  คะแนน 

5)   IELTS (Academic Module) นอยกวา Band 5  

6)   TOEIC นอยกวา 550 คะแนน  

7)   CU-TEP นอยกวา 61 คะแนน   

8)   TU-GET (Paper Based) นอยกวา 401 คะแนน  

9)   TU-GET (Computer Based) นอยกวา 62 คะแนน 

10)  KEPT นอยกวา 62 คะแนน  

11)  KKU-AELT*  นอยกวา Band 3.5   

 หมายเหตุ * คาเฉล่ียของทุก Band         

 6.5 วิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

4 คน 

 6.6 วิศวกรรมสื่อดิจิทัล 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

3 คน 

 6.7  วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

3 คน 

6.8 วิศวกรรมเครื่องกล 10 คน 

6.9 วิศวกรรม

โทรคมนาคม  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คน 

6.10 วิศวกรรมโยธา 4 คน 

6.11 วิศวกรรม 

โลจิสติกส  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คน 

6.12 วิศวกรรมไฟฟา 4 คน 

   

  

  

  

           

          หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสิทธิ์เลือกสมัครเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ได 1 อันดับ  เทานั้น 
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3. เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร 

3.1  ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลแลวในระบบ Internet  (พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใส

แวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  ถายไวไมเกิน 6 เดือน) โดยเขาไปท่ี  https://admissions.kku.ac.th 

3.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 

3.3  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3.4  หนังสือรับรองเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมูลนิธิ  สอวน. ออกให (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม

ไดทางเว็บไซต สอวน. https://www.posn.or.th ) 

3.5  สําเนาใบประกาศนียบัตรจากคาย สอวน. หรือสําเนาใบประกาศนียบัตรจากการแขงขันโอลิมปก 

ระดับชาติ 

3.6  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นท่ี 4 (4-5 ภาคเรียน)

ท้ังนี้ใหตรวจสอบเกณฑแตละคณะ/สาขาวิชาประกอบการสงเอกสาร 

หมายเหตุ  เอกสารการสมัครในขอ 3 มหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน  

 

4. ข้ันตอนการสมัคร 

4.1 กรอกขอมูลผูสมัครในระบบ Internet โดยเขาไปท่ี https://admissions.kku.ac.th เพ่ือปอน 

รายละเอียดขอมูลใหครบถวนตามท่ีกําหนดในโปรแกรมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น 

(ระหวางวันท่ี 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565)  ท้ังนี้ ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครไดเพียง 1 

คณะ/สาขาวิชา  เทานั้น 

 4.2  ผูสมัครจะตองตรวจสอบการบันทึกขอมูล ใหละเอียดรอบคอบ กอนยืนยันการสมัคร 

4.3  ผูสมัครจะตองพิมพใบสมัครท่ีผูสมัครไดกรอกขอมูลเรียบรอยแลว  ติดรูปถายขนาด  1  นิ้ว ในชอง

ท่ีกําหนดพรอมรวบรวมหลักฐานการสมัคร ในขอ 3 ใหครบถวน และ Upload เอกสารท้ังหมดโดย

เรียงลําดับรายการเอกสารตามขอ 3 ผานทางระบบเว็บไซต https://admissions.kku.ac.th  

     ภายในวันท่ี 6 ธันวาคม  2565 

 

5.  วิธีการคัดเลือก 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะ/สาขาวิชา จะเปนผูดําเนินการคัดเลือก และดําเนินการสอบ

สัมภาษณ และหรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีคณะ/

สาขาวิชากําหนดไวเทานั้น หากผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ี คณะ/สาขาวิชากําหนด จะไมไดรับการพิจารณา

ในข้ันตอนตอไป 

 

 

 

https://admissions.kku.ac.th/
https://www.posn.or.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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6. ปฏิทินและข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือก

ลําดับ    วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

1. 22 พฤศจิกายน – 

6 ธันวาคม  2565 

1. นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาผานระบบทาง Website

https://admissions.kku.ac.th (ตรวจสอบขอมูล จํานวนรับ เกณฑการรับ

เง่ือนไขตางๆ กอนดําเนินการสมัคร)

2. พิมพใบสมัครท่ีผูสมัครกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว ใน

ชองท่ีกําหนดพรอมรวบรวมหลักฐานการสมัคร  ในขอ  3  ใหครบถวน และ

Upload เอกสารท้ังหมดในระบบทาง Website

https://admissions.kku.ac.th

2. 7 – 13 ธันวาคม 

2565 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัคร กอนสงให

คณะ/สาขาวิชา เพ่ือพิจารณา 

3. 14 – 26 ธันวาคม 

2565 

คณะ/สาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

4. 28 ธันวาคม  2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

ตรวจรางกายและเอกซเรย ทาง https://admissions.kku.ac.th 

5. 12 – 15 มกราคม 

2566 

สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และเอกซเรย (ตรวจสอบวันสอบสัมภาษณใน

ประกาศอีกครั้ง)  

6. 17 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

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

7. 18 – 20 มกราคม 

2566 

ผูผานการคัดเลือก (ตัวจริง) เขาระบบยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   

(สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ไดในระบบ) 

8. 24 มกราคม 2566 ประกาศเรียกผูสอบไดอันดับสํารอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกนทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

9. 26 มกราคม 2566 ผูผานการคัดเลือกไดอันดับสํารอง ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

10. 7 กุมภาพันธ  2566 ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมี

สิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website 

https://student.mytcas.com 

11. 7 – 8 กุมภาพันธ 

2566 

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชาผานระบบ Clearing House กับ 

ทปอ. ทาง Website https://student.mytcas.com 

12. 9 กุมภาพันธ  2566 ทปอ.เปดระบบใหสละสิทธิ์เขาศึกษา ทาง Website 

https://student.mytcas.com 

13. 11 กุมภาพันธ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 
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ลําดับ    วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

14. 16 – 20 กุมภาพันธ 

2566 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษารายงานตัวเขาศึกษา ทาง Website https://reg.kku.ac.th 

และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผาน QR Code หรือธนาคาร 

หรือเคานเตอรเซอรวิส  หรือ Mobile Banking ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7. เง่ือนไข

7.1  คณะ/สาขาวิชา จะพิจารณาดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร โดยใชเกณฑการคัดเลือกของคณะ/  

สาขาวิชานั้น ๆ กําหนดอีกครั้งหนึ่ง แมวาผูสมัครจะผานการพิจารณาคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. 

แลว 

7.2  ประกาศของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์สําหรับการตรวจสอบไมวากรณีใด ๆ ก็

ตาม 

7.3  นักเรียนท่ีทําการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house กับ ทปอ. แลว ถือวาเปนผูใชสิทธิ์เขาศึกษา 

จะไมมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาในรอบถัดไป  หากตองการสมัครเขาศึกษาในรอบถัดไปจะตองทําการ

สละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาท่ีกําหนดเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์สมัครในรอบ

ตอไปได  ท้ังนี้ผูสมัครจะตองดําเนินการใหทันตามเวลาท่ีกําหนด 

8. หนวยงานท่ีสามารถติดตอ   และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

หนวยรับบุคคลเขาศึกษา   งานรับเขาและการตลาด    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  โทรศัพท/โทรสาร   0-4320-2660   หรือ   0-4300-9700   ตอ  42187 ,  50035 

ประกาศ  ณ  วันท่ี           8  พฤศจกิายน     พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารยไมตรี  อินทรประสิทธิ์) 

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

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