คาถามทีพ่ บบ่ อย
เปิ ดรับสมัครอะไรบ้าง รับกี่คน และรับช่วงไหน
ตอบ เปิ ดรับสมัคร 2 โครงการ
1) หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับ 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 รับ 30 คน กลุ่มที่ 2 รับ 20 คน
2) หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรนานาชาติ รับ 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 รับ 25 คน กลุ่มที่ 2 รับ 20 คน กลุ่มที่ 3 รับ 5 คน
การรับสมัคร ปี การศึกษา 2558
กลุ่มที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557
กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 วันที่ 1 – 15 เมษายน 2558
หรือสามารถติดตามได้ จาก web site: http://pharm.kku.ac.th
สอบที่ไหน
ตอบ จะแจ้ งให้ ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
สอบเวลาไหนและสอบเสร็จกี่โมง
ตอบ โครงการพิเศษหลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต ตามกาหนดเดิมของปี ที่แล้ ว คือ สอบ
09.00น. – 16.00 น. สอบ 2 วันๆ ละ 3 วิชา
ส่ วนโครงการพิเศษหลักสู ตรนานาชาติ ต้ องสอบวิชา Competency Test เพิม่ อีก 1 วิชา
สอบ 09.00 น. – 12.20 น. (รวมสอบ 2 วันครึ่ง)
ขอทราบค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละโครงการ
ตอบ โครงการพิเศษหลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต เหมาจ่ ายเทอมละ 35,000 บาท
โครงการพิเศษหลักสู ตรนานาชาติ
เหมาจ่ ายเทอมละ 50,000 บาท
หมายเหตุ : ค่ า ธรรมเนี ย มเหมาจ่ า ย ครอบคลุ ม ค่ า หน่ ว ยกิ ต ลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย น และ
ค่ าธรรมเนียมการใช้ บริ การต่ าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ การประกันอุบัติเหตุ การบริ การ
สุ ขภาพ ห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา และกีฬา

หลักสู ตรเรี ยนกี่ปี
ตอบ 6 ปี
อยากทราบคุณสมบัติของผูส้ มัครแต่ละกลุ่ม
ตอบ หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้ง 2 กลุ่ม
- รั บนักเรี ยนที่กาลัง เรี ยนอยู่ช้ั น ม.6 ทั่วประเทศ หรื อสาเร็ จการศึ กษาชั้ น ม.6 หรื อ
เทียบเท่ า (ไม่ จากัดเกรดในการรับสมัคร)
- กลุ่มที่ 1 รับจานวน 30 คน กลุ่มที่ 2 รับจานวน 20 คน
หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรนานาชาติ
- กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 รั บนักเรี ยนที่กาลัง เรี ยนอยู่ช้ั น ม.6 ทั่วประเทศ หรื อสาเร็ จ
การศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่ า (ไม่ จากัดเกรดในการรับสมัคร)
กลุ่มที่ 1 รับจานวน 25 คน กลุ่มที่ 2 รับจานวน 20 คน
- กลุ่มที่ 3 รั บจากบุคคลที่กาลังศึ กษาอยู่หรื อสาเร็ จการศึ กษาแล้ วจากชั้ นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 6 (หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่ า) จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ (ที่ไม่ ใช่
หลักสู ตร 2 ภาษา) หรือจากสถานศึกษาจากต่ างประเทศ
รับจานวน 5 คน
คนที่ชาระเงินแล้ว แต่ยงั ส่ งหลักฐานไม่ครบ มีสิทธิ์สอบหรื อเปล่า
ตอบ จะไม่ มีรายชื่ อในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนั้น ขอให้ ส่งหลักฐานต่ างๆ ในการ
สมัครสอบให้ ครบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ภาคปกติกบั ภาคสมทบ แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ ภาคปกติกับภาคสมทบเรี ยนหลักสู ตรเดียวกัน อาจมีบางวิชาที่เรี ยนบรรยายร่ วมกัน
แต่ Lab จะแยกกันเรียน
โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 สอบคัดเลือกเหมือนกันหรื อไม่
ตอบ โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 สอบคัดเลือกไม่ เหมือนกัน
กลุ่มที่ 1 คัดเลือกโดย
- โครงการพิเศษหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สอบ 6 รายวิชา คือ สามัญ 1
(ไทย+สั งคม), ภาษาอังกฤษ, คณิต, ฟิ สิ กส์ , เคมี, ชีววิทยา

- โครงการพิเศษหลักสู ตรนานาชาติ สอบ 6 รายวิชา คือ สามัญ 1 (ไทย+
สั ง คม), ภาษาอัง กฤษ, คณิต , ฟิ สิ กส์ , เคมี, ชี ว วิท ยา และ สอบ Competency Test
(Grammar, reading comprehension, listening and essay)
กลุ่มที่ 2 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนสอบ GAT , PAT2 (เลือกผลคะแนนครั้งใด
ก็ได้ ทคี่ ะแนนยังไม่ หมดอายุ นับจนถึง 1 เมษายน 2558) และ รับตรงกลาง ประจาปี 2558
ถ้าเราเรี ยนภาคสมทบ แล้วปี 2 ขอโอนย้ายไปภาคปกติได้หรื อเปล่า
ตอบ โอนย้ ายไม่ ได้
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบวันไหน
ตอบ น้ องสามารถติดตามรายละเอียดต่ าง ๆ ได้ ที่ web site: http://pharm.kku.ac.th
ถ้าสอบติดโครงการพิเศษแล้ว จะตัดสิ ทธิ์ Admission กลางหรื อเปล่า
ตอบ ในปี การศึกษา 2558 โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1 ถ้าน้องมีรายชื่ อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาและ
ได้ทาการรายงานตัวแล้ว ทางคณะฯ จะตัดสิ ทธิ์ Admission กลาง
สาหรั บโครงการพิเศษ กลุ่มที่ 2 ถ้าน้องมีรายชื่ อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาแล้ว ทางคณะฯ จะตัด
สิ ทธิ์ Admission กลาง
ถ้าสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 1 แล้วไม่ผา่ น หรื อ ติดสารอง จะสมัครกลุ่ม 2 ได้ไหม
ตอบ ได้

