
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบท่ี 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

เ พื ่อให้การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ประจ าปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดังนี้ 
1. หลักสูตร/สาขาวิชา ก าหนดการรับ และจ านวนเปิดรับ

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เปิดรับวันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2565)
1.1 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 9 โรงเรยีน 9 
1.2 กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 2 
1.3 กลุ่มนักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบตุรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

5 

1.4 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 
1.5 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด 

ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา (โครงการพัฒนาแพทย์
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

12 

รวม 30 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (เปิดรับวันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2565)

2.1 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 9 โรงเรยีน 4 
2.2 ได้แก ่

- กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- กลุ่มนักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบตุรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 

2.3 กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป 12 
รวม 20 



2 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

(เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 
3.1 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 9 โรงเรยีน 4 
3.2  ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 

3.3  กลุม่นักเรยีน และบคุคลทั่วไป 22 
รวม 30 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
  4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เปิดรับวันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2565)       

4.1 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 9 โรงเรยีน 20 
4.2 กลุ่มนักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบตุรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

10 

4.3 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 
4.4 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด 

ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  
130 

4.5 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนทีไ่ม่อยูใ่นในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร  
6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  

50 

รวม 225 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
      (เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 

5.1 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 9 โรงเรยีน 4 
5.2 ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 

5.3 กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป 22 
รวม 30 



3 
 

  หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 
      (เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 

6.1 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 9 โรงเรยีน 4 
6.2 ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 

 6.3 กลุม่นักเรยีน และบคุคลทั่วไป 22 

รวม 30 
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณภัย 
      (เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 

7.1 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 9 โรงเรยีน 4 
7.2 ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 

7.3  กลุม่นักเรยีน และบคุคลทั่วไป 12 

รวม 20 

วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน  
      (เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 

8.1  กลุ่มนักเรยีนของโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 6 
8.2  ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 

8.3  กลุม่นักเรยีน และบคุคลทั่วไป 28 

รวม 40 
  



4 
 

  หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

  9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง  
      (เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 

9.1  กลุ่มนักเรยีนของโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 
9.2  ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง

สังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจา้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 

4 

9.3   กลุม่นักเรยีน และบุคคลทั่วไป 22 

รวม 30 

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
  10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        (เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 

10.1  กลุ่มนักเรยีนของโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 6 
 10.2  ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง

สังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจา้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 

         10.3  กลุม่นักเรยีน และบุคคลทั่วไป 28 

รวม 40 
  11. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
        (เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 

11.1 กลุ่มนักเรียนของโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 9 โรงเรยีน 6 
11.2  ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง

สังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจา้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 

    11.3  กลุม่นักเรยีน และบุคคลทั่วไป 28 

รวม 40 
  



5 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 
  12. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารงุระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซอ่มบ ารุงทรัพยากรอาคาร 
       (เปิดรับวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565) 

12.1  กลุ่มนักเรยีนของโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 
12.2  ได้แก ่

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบตุรหรือบุตรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัด

กรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัตหิน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     12.3 กลุม่นักเรยีน และบุคคลทั่วไป 22 
รวม 30 

กรณีท่ีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอสงวนสิทธิ

น าจ านวนที่ว่างไปรวมกับจ านวนที่ประกาศรับของโครงการอ่ืน หรือในรอบอ่ืนของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา                        

ตามท่ีเห็นสมควร 

หมายเหตุ  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 3  หลักสูตร/สาขาวิชา (ค่าสมัคร 400 บาท ต่อ
หลักสูตร/สาขาวิชา) โดยแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถเลือกกลุ่มสมัครไดเ้พียง 1 กลุ่มเท่านั้น 
2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
(1)  เป็นผู้ที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและเต็มใจ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
(3) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติถูกลงโทษ เนื่องจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
(4) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่

จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ 
2.2 คุณสมบัติทางการศึกษา 

(1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือผู้ที่

ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(2) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     

รวมทุกวิชา ในระดับ Grade 10 – 11 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) หรือ ในระดับ Year 11-12 (ตามระบบการศึกษา

ของอังกฤษ) หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 

ระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือ ระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) 
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  (3) ผู้ที่สอบเทียบ GED ต้องมีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย     

เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cupt.net/docs/tcas/T66/TCAS66_cri_edu.pdf 
 

  

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวชิา 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับก าหนด (ดูรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฯ หมายเลข 2) 

 

 
 

3. ขั้นตอน รายละเอียด และก าหนดการรับสมัคร 

ขั้นตอนและรายละเอียดการรับสมัคร ก าหนดการ 

สมัครทางระบบรบัสมคัรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
ที ่http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 

วันที ่5 - 30 พฤศจิกายน 2565 
ภายในเวลา 18.00 น. 

วันท่ี 5 พฤศจิกายน -        
15 ธันวาคม 2565  
ภายในเวลา 18.00 น. 

ช าระเงินค่าสมัคร 400 บาทต่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
พิมพ์ใบ Pay-in  ที ่http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 
เมนู “ผลการสมัคร” สามารถช าระเงินได้ที่         
- จุดให้บริการ ธนาคารกรุงไทย และเคานเ์ตอรเ์ซอร์วสิ ทุกสาขา  
- ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นการเงินของทุกธนาคาร 

วันที ่5 - 30 พฤศจิกายน 2565 
ภายในเวลา 22.00 น. 
 

วันท่ี 5 พฤศจิกายน -        
15 ธันวาคม 2565 
ภายในเวลา 22.00 น. 

ตรวจสอบสถานะช าระเงินค่าสมัคร (หลังวันช าระเงินแล้ว ๑ วันท าการ)  
ที ่http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp เมนู “ผลการสมัคร” 

วันที ่6 - 30 พฤศจิกายน 2565 วันท่ี 6 พฤศจิกายน -        
16 ธันวาคม 2565 

อัพโหลดไฟลส์่งหลักฐานประกอบการสมคัร  
 

หลังช าระเงิน 1 วันท าการ 
โดยถือวันที ่1 ธันวาคม 
2565 เวลา 18.00 น.  
เป็นวันสุดท้ายของการส่งหลักฐาน 
ประกอบการสมัคร 

หลังช าระเงิน 1 วันท าการ 
โดยถือวันที ่16 ธันวาคม 
2565 เวลา 18.00 น.  
เป็นวันสุดท้ายของการส่ง
หลักฐานประกอบการสมัคร 

ตรวจสอบสถานะของเอกสารการสมัคร 
ที ่http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  
เมนู “ผลการสมัคร” 

หลังจากอัพโหลดไฟล์หลักฐาน
ประกอบการสมคัร 3 วันท าการ 

หลังจากอัพโหลดไฟล์
หลักฐานประกอบ 
การสมคัร 3 วันท าการ 

กรณสีถานะเอกสารไม่ครบถ้วน ยื่นค าร้องผ่านทาง https://bit.ly/3zuUjyS 
(ผู้ที่มีสิทธิยื่นค าร้องจักต้องเป็นผู้ทีอ่ัพโหลดเอกสารตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลยัก าหนดเท่านั้น) 

วันที ่6 – 7 ธันวาคม 2565 วันที ่17 - 19  ธันวาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบสัมภาษณ์ 
ที่ http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp เมนู “ผลการสมัคร” 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 วันที่ 10 มกราคม 2566 

สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 7 - 8 มกราคม 2566 วันที่ 14-15 มกราคม 2566 

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 
แสดงข้อมูลไว้ในใบสมัครอันเป็นเท็จแก่มหาวิทยาลัย หรือ หลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม 

ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิในการสมัคร หรือ เพิกถอนสิทธิในการสมัครครั้งนี้ 
    แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

 
 
 

ด้วย 
 

 

 

 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพ/อาชีพ ที่มิได้ระบุไว้  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผล 

 

http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
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ขั้นตอนและรายละเอียดการรับสมัคร ก าหนดการ 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและรังสเีทคนิคเท่านั้น)   
ที่ http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 
เมนู “ผลการสมัคร”       

วันที่ 18 มกราคม 2566 

ตรวจร่างกาย (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรังสีเทคนิค เท่านั้น) 
ที่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร ์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือสถานพยาบาลใดก็ได้  

วันที่ 22 มกราคม 2566 
 
 

*ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ที่ https://student.mytcas.com/ และ 
http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2566 

*ยืนยันสิทธิ (Clearing House)  
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ 

ระหว่างวันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566  
 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้าศึกษา 
ที่ http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 

ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566  
 

ยืนยันสิทธิเขา้ศึกษาเป็นนักศกึษามหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระหว่างวันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 

บันทึกทะเบียนประวัติและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว 
ที ่http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 

ตั้งแต่วันท่ี 8 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช ติดตามรายละเอียดที ่
http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 

4. หลักฐานประกอบการสมัคร  
4.1 หลักฐานประกอบการสมัคร จัดท าเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น 
4.2 หลักฐานประกอบการสมัครประกอบด้วย 

 1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
 2) ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
 กรณีส าเร็จการศึกษา  
 - ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียนที่
แสดงผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 - ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ใช้ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   
ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) 
 - ผู้สมัครที่สอบเทียบ GED ใช้ใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
 กรณีก าลังศึกษา 
 - ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียนที่แสดงผลการเรียน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค านวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ๖ รวม 5 ภาคการศึกษา  
ทีส่ถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราสถานศึกษา 
 - ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน  
ที่แสดงผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทีส่ถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราสถานศึกษา 
 - ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ใช้ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ตั้งแต่ 
ระดับ Grade 10 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) หรือตั้งแต่ระดับ Year 11 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) จนถึง
วันที่สมัคร  

http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
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3)  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 
โดยมอีงค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ หมายเลข 1) 

4)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง (ยื่นเฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ของ
ผู้สมัครที่ระบุในใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) 

5)  หนังสือรับรองการท างานของบิดามารดาที่แสดงถึงการเป็นข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือ
ลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร/ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย/ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 ฉบับ กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องมีส าเนาหลักฐานการจดทะเบียน
รับรองบุตรบุญธรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มนักเรียนที่เป็นบุตรหรือ
บุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สมัครจัดท าแฟ้มสะสมผลงานด้วยตนเอง เนื่องจากคณะกรรมการ
คัดเลือกและตัดสินผลพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก (ไม่เน้นความสวยงาม) และสอบทวนจากการสัมภาษณ์ 

 
 

5. การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร  
5.1 จัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน (ตามระบุข้อ 4 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ หมายเลข 2 )  
5.2 อัพโหลดไฟล์ในระบบรับสมัคร ที่ http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp เมนู “ผลการสมัคร” 

และเลือก “อัพโหลดหลักฐานการสมัคร”  
*พึงระวังขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนกดยืนยันการส่ง* 

 
 

6. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา (เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด) ประกอบด้วย 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
แฟ้มสะสม

ผลงาน 
(Portfolio) 

การสอบ
สัมภาษณ ์

ผลคะแนน
สอบ TGAT 

ผลคะแนน
สอบ TPAT 

  แพทยศาสตรบณัฑิต √ √ √ 
  พยาบาลศาสตรบณัฑติ √ √ 
  วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารังสีเทคนิค √ √ √(TGAT1) √ (TPAT3) 
  วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์ √ √ √ 
  วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ √ √ √ √ (TPAT3) 
  วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องมือแพทย์ฯ √ √ √ √ (TPAT3) 
  วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย √ √ √ 
  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริการธรุกิจการบิน √ √ 

**ห้ามส่งหลักฐานประกอบการสมัคร รวมกับบุคคลอื่น** 
ผู้สมัครมสีิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เมื่อได้สมคัรผ่านทางระบบรับสมัครของมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ช าระเงินค่าสมัคร 

ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ตามระบุในข้อ 5. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
รวมทั้งได้รับการตรวจสอบสถานภาพการสมัครและการประกาศรายชื่อ 

**มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น** 
 

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ว่า 
“ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร” 

กรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้ในครั้งนี ้
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หลักสูตร/สาขาวิชา
แฟ้มสะสม

ผลงาน 
(Portfolio) 

การสอบ
สัมภาษณ์

ผลคะแนน
สอบ TGAT

ผลคะแนน
สอบ TPAT 

  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง √ √ 
  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวยั √ √ 
  การจัดการบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร √ √ 
  เทคโนโลยีบณัฑติ (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงระบบราง/กลุม่วิชาเอก

การซ่อมบ ารุงทรัพยากรอาคาร) 
√ √ 

**ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผล ถือเป็นทีส่ิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้** 

7. การยืนยันสิทธิในระบบยืนยันสิทธิ (Clearing House)

   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องท าการยืนยันสิทธิในระบบยืนยันสิทธิ (Clearing House) ของระบบ TCAS 66 
ระหว่าง วันที่ 7 - 8  กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่เข้าไปท าการยืนยันสิทธิตามวันที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ 
ไม่ประสงค์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (ดูรายละเอียดและขั้นตอนการยืนยันสิทธิที่เว็บไซต์ ทปอ. 
https://www.mytcas.comหรือ http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp) 
8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
ที ่http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 

 ประกาศ ณ วันที่    

 

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 1 

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบท่ี 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

1. เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน 

- ทัศนคติต่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา และเหตุผลที่คิดว่าผู้สมัครสมควรได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 
กิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชานั้น  

- เกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญกับ
หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา (ถ้ามี) 

- เอกสาร/หลักฐาน/รูปภาพ ที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตสาธารณะ (ถ้ามี) 
- เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะโดดเด่น ที่เกี่ยวข้องกับ

ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะการแสดง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมหรือโครงงานขณะก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 3 ปี โดยระบุช่ือกิจกรรม/โครงงาน และ 
ปีท่ีเข้าร่วม (ถ้ามี) 

2. การจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน 

2.1 รวบรวมแฟ้มสะสมผลงานเปน็รูปเลม่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) รวมทั้งหมดไม่เกิน 15              
      หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 Mb. 

2.2 อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด  
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คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม

พ.ศ.2566 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค านวณจากผลการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ๖ รวม 5 ภาคการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 

1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาต ิในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) 
หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 
ทุกวิชา ตั้งแต่ในระดับ Grade 10 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) หรือตั้งแต่ในระดับ Year 11  
(ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) จนถึงวันที่สมัคร มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 

2. มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.50 หรือ B+

3. มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 หรือ B+
4. มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 หรือ B+
5. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
6. ต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
7. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

หรือหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่อง การปฏิบัติงานชดใช้ทุน
8. เป็นผู้ทีม่ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์ ตามประกาศ กสพท. เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การคัดเลือก  
  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน    

         ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 
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รายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 9 
โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ
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2. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวทิยาลัย และมีหนังสือส่งรายชื่อจาก
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

2 

3. กลุ่มนักเรียนที่เป็นบุตรหรือ
บุตรบุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏบิัติ
หน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 

1. เป็นบุตรหรือบตุรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื 
2. เป็นบุตรหรือบตุรบญุธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏบิัติหน้าที่ในมหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  
หรือพนักงานมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช          
    กรณีที่เป็นบุตรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี
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4. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

2 

5. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร และในจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 
จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา 
(โครงการพัฒนาแพทย์สาขา
เวชศาสตร์ครอบครัวและสาขา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

ดูรายละเอียดโครงการพัฒนาแพทย์สาขาเวชศาสตรค์รอบครัวและ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้ทีห่น้าถดัไป 

12 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 02 244 3152  
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu    

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw
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โครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้มีการก าหนดให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านแผนปฏิรูปประเทศซึ่งในส่วนของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ได้แบ่งการปฏิรูปออกเป็น 4  
ด้าน ได้แก่ ด้านระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ด้านระบบบริการสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
และด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงินการคลังสุขภาพ ซึ่งแผนปฏิรูปด้านระบบบริการสาธารณสุข  
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือการสร้างทีม
คลินิกหมอครอบครัวจ านวน 6,500 ทีม ในระยะ 10 ปี ซึ่งจะช่วยลดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล  
และลดภาวะแทรกซ้อนจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีเป้าหมายส าคัญ  
คือ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่
ป้องกันได้จากโรคหรือภาวะฉุกเฉิน ในการนี้จะต้องมีการผลิตและธ ารงรักษาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้เพียงพอแก่ความต้องการ 
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของกรุงเทพมหานคร ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์การเป็นผู้น าด้านเวชศาสตร์เขตเมือง ซึ่งก าหนดให้การสร้าง
บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ
การเป็นผู้น าด้านเวชศาสตร์เขตเมือง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ฉุกเฉินขึ้น เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับการรับรองจากแพทยสภาให้สามารถรับนักศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตปีละ 100 คน นอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินปีละ 14 คน และ 12 คนตามล าดับ ประกอบกับบริบทของระบบบริการปฐมภูมิ
และระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีลักษณะที่มีความจ าเพาะของ 
การเป็นมหานครหรือเมืองขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 กลุ่มที่ 5 โครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน โดยรับนักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด 
ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา จ านวน 12 คน 
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในกลุ่มที่  5  
จะเป็นเช่นเดียวกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในกลุ่มที่ 1-4 และกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจาก กสพท.  
แต่จะมีความแตกต่างในประเด็นของการท าสัญญาชดใช้ทุนฯ  ที่จะก าหนดให้เมื่อส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน และเมื่อผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะ 1 ปี หลังจากนั้นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นเวลา 3 ปี เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมและ      
ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  
ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาจพิจารณาคัดเลื อกเ พ่ือบรรจุแต่งตั้ ง เป็นอาจารย์ของ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือสมัครเข้ารับราชการเพ่ือปฏิบัติราชการในศูนย์บริการสาธารณสุข  
สังกัดส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร           
หรือไปสมัครเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐเพ่ือชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี  
  ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลุ่มที่ 5  
ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 และมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดังนี้ 

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 22   
      หนว่ยกิตและมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
      และมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 
1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ   
      อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/   
      โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือในระดับ Year 13  
      (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาจนถึง 
      วันที่สมัคร มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 

2. ผู้ที่สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก  
  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT1   ผลคะแนน TPAT3 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน    

         ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 



5 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 9 
โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

4 

2.ได้แก่  4 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏบิัติ
หน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช
หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรมมาแลว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. นักเรียน และบุคคลทั่วไป 12 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 02 244 3254 
หรือ facebook : รังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - RT.NMU  
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu  

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw


6 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม 
      พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลีย่สะสม    
     (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 
1.2  เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา)  
      หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/ 
      โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือในระดับ Year 13  
      (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาจนถึง 
      วันที่สมัคร มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 
1.3 เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
      เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลาง   
      บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก  
  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน    

         ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 



7 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

4 

2.ได้แก่  4 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยั 
นวมินทราธิราช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป 22 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 080 083 3362 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
line chatbot : @365jjfae  
line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
facebook : @regnmu  

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 - 8 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 225 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา  
       เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม   
พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 และมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลีย่สะสมของแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ดังนี้  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิตและมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ 
มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและ 
มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75  

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ังคมรงัเกียจ หรือโรคส าคัญ  
              ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ 
เกณฑ์การคัดเลือก  

  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน     

                  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 

  



9 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 9 
โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

20 

2. กลุ่มนักเรียนที่เป็นบุตรหรือ
บุตรบุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏบิัติ
หน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 

1. เป็นบุตรหรือบตุรบญุธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื 
2. เป็นบุตรหรือบตุรบญุธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช          
         กรณีที่เป็นบุตรบญุธรรม ตอ้งจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

10 

3. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

15 

4. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร และในจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 
จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  

130 

5. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียน 
ไม่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร และ
ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติด
กรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด 
ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  

50 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 02 241 6500 ต่อ 8309 - 8310  
line openchat :  https://bit.ly/3Lg6A1v 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
line chatbot : @365jjfae  
line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
facebook : @regnmu  

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw


10 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม 
      พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
      (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 และมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 22 
      หนว่ยกิตและมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
      และมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 

     1.2 เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ   
                อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/           
                โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือในระดับ Year 13            
                (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรยีนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาจนถึงวันที่สมัคร    
                มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50    

   1.3 เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
               เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 
               เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก  

  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 3 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน    

         ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 



11 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

4 

2.ได้แก่  4 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป 22 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 0 2244 3000 ต่อ 5817 และ 095 374 8155 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu  

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw


 
12 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง) 
1.1 เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม   
      พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
      (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 และมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มสาระ          
      การเรียนรู้ ดังนี ้
                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 22  
      หนว่ยกิตและมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
      และมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 

     1.2 เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ   
                อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษา หลักสูตร/             
                โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือในระดับ Year 13             
                (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรยีนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาจนถึงวันที่สมัคร    
                มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50    

   1.3 เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED  มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
               เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 
               เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือก  
  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 3 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน     

                  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5  
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทศิ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

4 

2.ได้แก่   4 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 

 

- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี
 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป  22 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 0 2244 3000 ต่อ 5817 และ 095 374 8155 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 

 facebook : @regnmu                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง) 
 1.1 เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม   

          พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม      
          (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

1.2 เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ  
     อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/   
     โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือในระดับ Year 13  
     (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวชิาจนถึงวันที่สมัคร    
     มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

  1.3 เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
               เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 
               เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก  

  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนระดับ     

                  คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 

  



15 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

4 

2.ได้แก่  4 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป 12 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร :  
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu  

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw


16 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม  

          พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
          (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ 
     อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/  
     โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือในระดับ Year 13  
     (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวชิาจนถึงวันที่สมัคร    
     มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

   1.3 เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
               เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 
               เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก  

  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนระดับ    

         คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5  
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

6 

2.ได้แก่   6 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 

 

- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี
 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป  28 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 092 – 5955694 (ประธานหลักสูตร) 02 241 3500 ต่อ 5758 
Website : https://imd.nmu.ac.th/ 
Line : @066chfxb 
Facebook : https://www.facebook.com/imdnmu 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

https://imd.nmu.ac.th/
https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง) 
 1.1 เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม  

          พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม      
          (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

 1.2 เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ  
     อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/   
     โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือในระดับ Year 13  
     (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวชิาจนถึงวันที่สมัคร    
     มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

  1.3 เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
               เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 
               เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก  

  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน     

                  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 

         * ส าหรับผู้สมัครที่ไม่มีหลักฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 (รายละเอียดจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน)  
สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ โดยส่งเรียงความภาษาไทยหัวข้อ “เมืองในอีกสิบปีข้างหน้า : ความท้าทายและปัญหาที่ต้องแก้” 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้าและไม่เกิน 3 หน้า แล้วส่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มสะสมผลงาน โดยใช้กระดาษแม่แบบ 
(Template) ที่วิทยาลัยพัฒนามหานครก าหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://imd.nmu.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 

  

https://imd.nmu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5  
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

4 

2.ได้แก่   4 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 

 

- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี
 

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป  22 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 02 241 3500 ต่อ 5758 
Website : https://imd.nmu.ac.th/ 
Line : @066chfxb 
Facebook : https://www.facebook.com/imdnmu 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

https://imd.nmu.ac.th/
https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw


20 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม  

           พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
           (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

 1.2  เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ 
      อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/  
      โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือ ในระดับ Year 13  
      (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวชิาจนถึงวันทีส่มัคร   
      มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

  1.3  เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
                เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 
                เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก  

  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
  ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน    

        ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
  แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 



21 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

6 

2.ได้แก่  6 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป 28 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 099 256 5459 (อ.ศิรธันย์) 
Facebook : https://www.facebook.com/ucdcnmu 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu  

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw


22 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม  

          พ.ศ. 2566 หรือผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
          (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

 1.2  เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ 
     อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/  
     โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือ ในระดับ Year 13  
     (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวชิาจนถึงวันที่สมัคร    
     มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

  1.3  เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
                เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 
               เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก  

  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนระดับ    

         คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 



23 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 

1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

6 

2.ได้แก่  6 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป 28 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 089 766 2021 (อ.ชยภัทร) 
Facebook : https://www.facebook.com/ucdcnmu 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu  

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw


24 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงทรัพยากรอาคาร
ก าหนดการเปิดรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2566 
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ - 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
จ านวนที่เปิดรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร/สาขาวิชา 

1. เกณฑ์การศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม  

           พ.ศ. 2566 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
           (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

 1.2  เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของ 
      อเมริกา) หรือในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของ อังกฤษ) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร/  
      โรงเรียนนานาชาติในระดับ Grade 12  (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือ ในระดับ Year 13  
      (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวชิาจนถึงวันทีส่มัคร   
      มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 

  1.3  เป็นผู้ที่สอบเทียบ GED มีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
                เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล 
                เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก  

  แฟ้มสะสมผลงาน      สอบสัมภาษณ์     ผลคะแนน TGAT   ผลคะแนน TPAT 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

   ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร    
   ระเบียนผลสัมฤทธิ์การเรียน/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนระดับ    

         คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX) 
   แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A๔ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 Mb 



25 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช หมายเลข 2  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖6 รอบที่ ๑ รบัดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp  

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบ ารุงทรัพยากรอาคาร 

กลุ่มที่รับ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวนรับ 
1. กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
- โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม เขตคลองสาน 
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร 
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนสุรณ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
- โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 
- โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งคร ุ

4 

2.ได้แก่  4 
- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย หรือ 
- นักเรียนท่ีเป็นบุตรหรือบุตร 
บุญธรรมของข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้าง
สังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ 
ข้าราชการ หรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช หรือ 

เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  หรือ
ลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรอื เป็นบุตรหรือบุตรบญุธรรมของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ใน
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
กรณีที่เป็นบตุรบญุธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบญุธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ 
https://data.go.th/dataset/school-location) 

3. กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไป 22 
หมายเหตุ 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตร โทร : 089 832 5549 (อ.นิตยา) 
Facebook : https://www.facebook.com/ucdcnmu 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร : 064 653 8054 
 line chatbot : @365jjfae  
 line openchat : https://bit.ly/3PrD1uk 
 facebook : @regnmu  

https://bit.ly/3PrD1uk?fbclid=IwAR1PQGtVgjKDzPc-7RGpArIA5vQCQOSWHehhY9nEXuH7Pco5WP7s-v1bRYw



