
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา 
เรื่อง  รบัสมคัรนักศึกษาเขาศึกษาตอ  ประเภทโควตาผลการเรียนดี  

ประจําปการศึกษา  2557 

------------------------------------- 
วิทยาลัยนครราชสีมา  เปนสถาบันระดับอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ   เปดทําการสอนระดับปริญญาตรี   9   คณะ 18 สาขา  และปริญญาโท  2 หลักสูตร 
เพื่อกระจายโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากขึ้น  
และเลือกสาขาที่มีอัตราการไดงานทําสูง  วิทยาลัยนครราชสีมาจึงเปดรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  มีความ
ประสงคจะเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะตางๆ  ประจําปการศึกษา  2557   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1.  คุณสมบัต ิ
  1.1  สําเร็จการศึกษาหรือกาํลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศกึษาปที่ 6 สายวทิยาศาสตร- คณิตศาสตร  
หรือเทียบเทา ม.6  
  1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน  ไมต่ํากวา 2.00 ขึ้นไป 
  1.3  เปนผูมีความประพฤติดี   
 2.  หลักฐานการสมัคร 
  2.1  ใบสมัครตามแบบที่วิทยาลัยนครราชสีมากําหนด  และติดรูปถายใหเรียบรอย 
  2.2  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
  2.3  สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  จํานวน  1  ฉบับ 

              2.4  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของนักเรียนหรือสําเนาบตัรประจําตัวนกัเรียน  อยางใดอยาง
หนึ่งจํานวน 1 ใบ 
  2.5  หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)   

3.  วิธีการสมัคร 
  3.1  ขอรับใบสมัครที่ฝายแนะแนว  หรืออาจารยฝายแนะแนวของวทิยาลัยนครราชสีมา 
  3.2  สมัครผานเว็บไซตของวิทยาลัย  www.nmc.ac.th  ดาวนโหลดใบสมัครและสงเอกสารทาง
ไปรษณยี  ตามที่อยู 
  3.3  ยื่นใบสมคัรที่อาจารยฝายแนะแนวของวิทยาลัยนครราชสีมาหรือสมัครทางไปรษณีย   
     



 
สงถึง  อาจารยกนิษฐา  ดวงสงูเนิน 

    สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร 
วิทยาลัยนครราชสีมา  290 หมู  2  ตําบลบานใหม   
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครราชสีมา  30000 

  3.4  รับสมัครตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป  หมดเขตสงใบสมัครวันที่ 17 มกราคม  2557 

 4.  กําหนดการ 
  4.1  รับสมัครตั้งแตบัดนี ้ ถึงวันที่ 17 มกราคม  2557  
  4.2   สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย(ไมตองสอบขอเขียน)วันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น.
เปนตนไป   
  4.3   ประกาศผลในวันสอบสัมภาษณ 
  4.4   ยืนยนัสิทธิ์และชําระคาลงทะเบียน ในวันประกาศผลสอบเปนตนไป 
  
5.  จํานวนที่รับนักศึกษาของแตละสาขา 
  คณะการแพทยแผนจีน 
   - สาขาวิชาการแพทยแผนจนี   โควตาเรียนดี    40  คน 
         สอบตรงทั่วไป 60  คน 
         ADMISSIONS 20 คน 
    รวม                       120 คน 

 
คณะวิทยาศาศตรการแพทย 

   - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย   สอบตรงทั่วไป  60 คน 
         ADMISSIONS  40 คน 
    รวม                             100 คน 
 

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
   - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร   โควตาเรียนดี   40   คน 
         สอบตรงทั่วไป  60  คน 
         ADMISSIONS  20 คน 
    รวม                       120 คน 
 
 

 
 



 
 
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  โควตาเรียนด ี 40   คน 

         สอบตรงทั่วไป 60   คน 
         ADMISSIONS 20   คน 
    รวม       120 คน 

 
 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัยและสิ่งแวดลอม โควตาเรียนด ี 40   คน 

         สอบตรงทั่วไป 60   คน 
         ADMISSIONS 20   คน 
    รวม       120 คน 
 

- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   โควตาเรียนด ี 60   คน 
         สอบตรงทั่วไป 40   คน 
         ADMISSIONS 20   คน 
    รวม       120 คน 
 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย โควตาเรียนด ี 40   คน 
          สอบตรงทั่วไป 60   คน 
          ADMISSIONS 20   คน 
    รวม        120 คน 
 
 
 
        

               ประกาศ  ณ  วันที่  1    กรกฏาคม  2556 
 

   
 

 (นายฉลอม   อินทกุล) 
        อธิการบดี 

 

 



 

                  

 

ใบสมัครเรียนโควตาผลการเรียนดี ประจําปีการศึกษา 2557 

                             วิทยาลัยนครราชสีมา   
  ภาคปกติ            หลักสตูร 4 ปี                 หลักสูตรอนุปรญิญา          หลักสูตรเทียบโอน 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร            
1. โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง 
ชื่อ- นามสกุล           นาย        นางสาว .............................................................................................................................................................    
เกิดวันที่ ..................  เดือน ............................................พ.ศ .........................อายุ ................... ป ี
2. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขที่ .................หมู่ท่ี ................. หมู่บ้าน..................................ตรอก/ซอย....................................... ถนน......................................................... 
ตําบล/แขวง ....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณย์ี .......................................... 
โทรศัพท์บ้าน .............................................มือถือ.................................................ระบบ.............................. E mail ................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  
3. ประวัติการศึกษา       สําเร็จการศึกษา              กําลังศึกษา                    ม.6                       อื่น ๆ (ระบุ).......................................... 
 จากโรงเรียน...................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................. .........................รหัสไปรษณีย์...................................... 
แผนการเรียน  ..............................................................เกรดเฉลี่ย..............................คะแนน GAT...............................PAT...................................... 
ทุนการศึกษา           เคยกู้ยืมทุน กยศ.               ไม่เคยกู้ยืม กยศ.                    ปัจจุบันได้รับทุนอื่น ๆ ระบุ ................................................ 
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่สมัครเข้าศึกษาได้ 1 สาขา และสามารถเลือกสํารองได้อีก 2 สาขาวิชา 
 

ลําดับ คณะวิชา ชื่อสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา 

1.   

2.   

3.   
 

ในการสมัครครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์          ขอทุนกู้ยืม กยศ.        ไม่กู้ยมื 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการคัดเลือกของวิทยาลัยนครราชสีมา  และข้อความข้างต้นเป็น

ความจริงทุกประการ   หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบการคัดเลือก   หรือข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง หากตรวจพบ
ภายหลัง  ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
        ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร 

                                                                                            ................/ ... ………… /…………. 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 

ติดรูปผู้สมัคร 

ผู้สมัครส่งหลักฐาน 
  สําเนาใบ  รบ. หรอืใบรบัรอง  1 แผน่ 
  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  1 แผ่น 
  สําเนาทะเบียนบ้าน  1  แผ่น 
  รูปถ่ายขนาด  1- 2  นิ้ว จาํนวน  3  รูป  
  อื่น ๆ ...........................................................  

เจ้าหน้าที่ 

 หลักฐานครบ     คุณสมบตัิครบ       ขาดคุณสมบัต ิ

 ใบเสร็จรบัเงินเลม่ท่ี.........................เลขที่........................ 
ลงช่ือ......................................................เจ้าหนา้ท่ีรับสมัคร 

                 ............../................/................ 
     ลงช่ือ.......................................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                ............../................/................ 
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