การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2556 (กลุม่ ที่ 1)
*************************

1. กาหนดการรับสมัครและการสอบ

รับสมัครทาง
Internet
http://pharm.kku.ac.th

เปิดรับสมัคร

กลุ่มที่ 1

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555

การชาระเงิน

ชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารได้ตั้งแต่
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

กลุ่มที1่
คุณสมบัติ : รับจากนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
การคัดเลือก : โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),
คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา รับจานวน 30 คน
โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),
คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา และสอบวิชา Competency Test ได้แก่
grammar, reading comprehension, listening และ Writing รับจานวน 25 คน

กลุ่มที่ 1
โครงการพิเศษ
กิจกรรม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิต
เภสัชกรภาคสมทบ
จานวนรับ
30 คน
รับสมัครทาง Internet
พ.1 สิงหาคม – อา.30 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พ.10 ตุลาคม 2555
สอบคัดเลือก 6 รายวิชา
ส.17- อา.18 พฤศจิกายน 2555
สอบ Competency Test
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
ภายใน จ.17 ธันวาคม 2555
วันสัมภาษณ์*
ส.22 ธันวาคม 2555
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ภายใน อ.25 ธันวาคม 2555
วันรายงานตัวเข้าศึกษาทาง Internet
จ.7- ศ.11 มกราคม 2556
ส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ใน Admission กลาง จ.13 มกราคม 2556

โครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ
25 คน
พ.1 สิงหาคม – อา.30 กันยายน 2555
พ.10 ตุลาคม 2555
ส.17- อา.18 พฤศจิกายน 2555
จ.19 พฤศจิกายน 2555
ภายใน จ.24 ธันวาคม 2555
ส.12 มกราคม 2556
ภายใน อ.22 มกราคม 2556
จ.28 มกราคม – ศ.1 กุมภาพันธ์ 2556
จ.4 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเหตุ : * ในวันสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน จะได้ลงชื่อสละสิทธิ์ Admission ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น
** ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ อาจต้องเข้ารับการอบรมเพือ่ เตรียมความพร้อมด้านการเรียน
ตามที่คณะฯ กาหนด

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479
e-mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th

2.วิธีการสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 1
2.1 สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website : http://pharm.kku.ac.th ผู้สมัครต้องอ่าน
คุณสมบัติการสมัครแต่ละโครงการให้เข้าใจและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มและตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนกดตกลง การเพิ่มหรือลดโครงการหลังกดตกลงแล้วจะกระทามิได้ ยกเว้นจะสมัครใหม่โดยต้อง
ชาระค่าสมัครที่ได้ทาการสมัครไปแล้วเสียก่อน แล้วจึงค่อยทาการสมัครใหม่และชาระค่าสมัครใหม่ภายใน
วันและวิธีการที่กาหนดในข้อ 2.3
สาหรับกรณีที่นักเรียนกรอกข้อมูลผิด ที่ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดโครงการ นักเรียนไม่ต้องทาการ
สมัครใหม่
2.2 ผู้สมัครจะได้รับ
2.2.1 เอกสารแบบฟอร์ ม ใบช าระเงินค่าสมัครกลุ่ ม 1 เพื่อนาไปช าระเงินที่ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
2.2.2 แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ระบุ จะต้องส่งไปยังคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2555
2.3 หากผู้สมัครต้องการเพิ่มหรือลดโครงการ จะต้องชาระเงินค่าสมัครที่ได้ทาการสมัครไปแล้ว
เสียก่อน จึงค่อยทาการสมัครใหม่ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 และชาระเงินใหม่ ภายในวัน
จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก และต้องทาการสมัครใหม่ให้เสร็จ
ภายในวันที่กาหนด โดยทางคณะเภสัชศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมั ครครั้งหลังสุด ที่มีการชาระเงิน (สมัคร
1 โครงการ เป็นเงิน 700 บาท ,สมัคร 2 โครงการ เป็นเงิน 1,200 บาท) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
เป็นข้อมูลในการประมวลผล
ตัวอย่างเช่น :
นาย ข. สมัครครั้งแรก คือโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ แต่
เปลี่ยนใจ อยากสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มอีก 1 โครงการ นาย ข. ต้องไปชาระเงินค่า
สมัครครั้ งแรก เป็นเงิน 700 บาทเสียก่อน แล้วจึงทาการสมัค รใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการพิเ ศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ และ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ และชาระ
เงินค่าสมัครครั้งใหม่ เป็นเงิน 1,200 บาท จึงจะถือว่าการสมัครครั้งใหม่สมบูรณ์
3. เอกสารประกอบใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องส่งกลับมายังที่อยู่ข้อ 3.6
3.1 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและลงวันที่
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ฉบับ
3.3 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ แนบเพื่อติดบัตรติดโต๊ะสอบ 2 รูป
โดยบัตรติดโต๊ะสอบ จะไม่ส่งคืนให้ทางผู้สมัคร)
3.4 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องหรือ
หนังสือรับรอง(ฉบับจริง)จากทางโรงเรียน ที่แสดงว่าผู้สมัครกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
3.5 สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

3.6 สถานที่ส่งเอกสาร

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ
(เอกสารสมัครสอบโครงการพิเศษ)
สานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
3.7 กาหนดส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์
การสมั ค รจะสมบู ร ณ์ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รด าเนิน การตามขั้ น ตอนและส่ ง เอกสารครบถ้ ว นภายใน
กาหนดเวลาข้างต้น
4. การชาระค่าสมัครผ่านธนาคาร
4.1 น าเอกสารการช าระเงิน (แบบฟอร์ ม ใบช าระเงิ น ) ไปช าระเงิน ที่ ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา,
ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะเก็บเอกสาร
ท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน
ค่าสมัครสอบจานวน 1 โครงการ
ค่าสมัครสอบจานวน 2 โครงการ

700 บาท
1,200 บาท

4.2 คณะเภสัชศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและเลขประจาตัว เฉพาะผู้ที่ได้รับยืนยัน
การชาระเงินจากธนาคารและได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว
4.3 คณะเภสัชศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
5. การเข้าสอบ
ให้ผู้สมัครใช้หลักฐานบัตรประจาตัวประชาชน แสดงแก่อนุกรรมการคุมสอบในวันที่เข้าสอบ
6. เงื่อนไขในการสมัคร
1. หากปรากฏว่า ผู้สมัครที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือ
เทียบเท่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะไม่รับเข้าศึกษา
2. หากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครคนใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะ
ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอชี้แจงว่า การสอบคัดเลือกได้ใ ห้โอกาสแก่
ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากมีผู้แอบอ้างเรียกร้องเงินทองหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ ขอได้โปรดอย่าให้ความร่วมมือ เนื่องจากเป็นการกระทาและแอบ
อ้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้แอบอ้างเท่านั้น

