ประกาศวิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น
เรื่ อง โครงการคัดเลือกนักศึกษาเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี / เส้ นทางอาชีวศึกษาสู่ ร้ัววิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น
ประจาปี การศึกษา 2565 โดยวิธีการรับตรง (TCAS) (รอบที่ 1 - 4)
...........................................................................................
ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีนโยบายที่จะส่งเสริ มรับนักเรี ยนระดับมัธยมตอนปลาย และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรี ยนดี ทวั่ ประเทศ เข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยระบบ TCAS
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทวั่ ไปของผูส้ มัคร
1.1 เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยและกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมตอนปลาย และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปี ที่ 3
1.2 เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคสาคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
1.3 เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
2. ปฏิทินการดาเนินการ

ปฏิทินการดาเนินการ รอบที่ 1 Portfolio
วันที่
กิจกรรม
ตั้งแต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็ น ต้น ผูส้ มัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนใบ
ไป
ระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 รับสมัครออนไลน์ https://northern.ac.th/ (ถึงเวลา 23.59 น.)
15 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564 พิมพ์ใบรับสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครมายังวิทยาลัย
รอบ 1 : 22 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ https://northern.ac.th
รอบ 2 : 27 มกราคม 2565
รอบ 1 : 29 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ในรู ปแบบออนไลน์
รอบ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2565
รอบ 1 : 10 มกราคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ https://northern.ac.th
รอบ 2 : 4 กุมภาพันธ์ 2565
7- 8 กุมภาพันธ์ 2565
ยืนยันสิทธิ์ผา่ นระบบ TCAS ทางเว็บไซต์
https://www.mytcas.com/
22 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
https://northern.ac.th
22 ก.พ. - 31 มี.ค. 65
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการดาเนินการ รอบที่ 2 Quota
วันที่

20 ธ.ค.64 – 20 ก.พ.65
20 ธ.ค.64 – 21 ก.พ.65
รอบ 1 : 23 ก.พ. 65
รอบ 2 : 23 เม.ย. 65
รอบ 1 : 3 มี.ค. 65
รอบ 2 : 27 เม.ย. 65
รอบ 1 : 16 มี.ค. 2565
รอบ 2 : 1 พ.ค. 2565
4-5 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
1-20 มิ.ย. 65

กิจกรรม
ผูส้ มัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนใบ
ระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
รับสมัครออนไลน์ https://northern.ac.th/ (ถึงเวลา 23.59 น.)
พิมพ์ใบรับสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครมายังวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ https://northern.ac.th
สอบสัมภาษณ์ในรู ปแบบออนไลน์
ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ https://northern.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ผา่ นระบบ TCAS ทางเว็บไซต์
https://www.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
https://northern.ac.th
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการดาเนินการ รอบที่ 3 ADMISSION
วันที่

2-11 พ.ค. 65
2-12 พ.ค. 65
รอบ 1 : 13 พ.ค. 65
รอบ 1 : 15 พ.ค. 65
รอบ 1 : 18 พ.ค. 65
รอบ 1 : 18-19 พ.ค. 65
1 มิ.ย. 65
1-20 มิ.ย. 65

กิจกรรม
ผูส้ มัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนใบ
ระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
รับสมัครออนไลน์ https://northern.ac.th/ (ถึงเวลา 23.59 น.)
พิมพ์ใบรับสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครมายังวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ https://northern.ac.th
สอบสัมภาษณ์ในรู ปแบบออนไลน์
ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ https://northern.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ผา่ นระบบ TCAS ทางเว็บไซต์
https://www.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
https://northern.ac.th
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ปฏิทินการดาเนินการ รอบที่ 4 DIRECT ADMISSION
วันที่

รอบ 1 : 11-29 พ.ค. 65
รอบ 2 : 30 พ.ค.-15 มิ.ย. 65
รอบ 1 : 11-29 พ.ค. 65
รอบ 2 : 30 พ.ค.-15 มิ.ย. 65
รอบ 1 : 1 มิ.ย. 65
รอบ 2 : 8 มิ.ย. 65
รอบ 1 : 4 มิ.ย. 65
รอบ 2 : 11-12 มิ.ย. 65
รอบ 1 : 6 มิ.ย. 65
รอบ 2 : 16 มิ.ย. 65
รอบ 1 : 8-9 มิ.ย. 65
รอบ 2 : 18-19 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65
15-20 มิ.ย. 65

กิจกรรม
ผูส้ มัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนใบ
ระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
รับสมัครออนไลน์ https://northern.ac.th/ (ถึงเวลา 23.59 น.)
พิมพ์ใบรับสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครมายังวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ https://northern.ac.th
สอบสัมภาษณ์ในรู ปแบบออนไลน์
ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ https://northern.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ผา่ นระบบ TCAS ทางเว็บไซต์
https://www.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
https://northern.ac.th
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

3. คณะ/สาขาวิชา/จานวนรับ และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร
คณะ/สาขาวิชา
GPAX 5 ภาค จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
การศึกษา
รับ
คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
2.00
50 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ทุกแผนการศึกษา
สาขานิติศาสตร์
2.00
50 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ทุกแผนการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.00
120 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ทุกแผนการศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
2.00
90 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ทุกแผนการศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.00
50 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ทุกแผนการศึกษา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
2.00
50 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ความปลอดภัย
ทุกแผนการศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผน
2.00
40 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ไทย
ทุกแผนการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
2.00
50 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
กีฬาและการออกกาลังกาย
ทุกแผนการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบริ หารธุรกิจ
2.00
150 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
(วิชาเอกการจัดการ
ทุกแผนการศึกษา
การตลาด คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
สาขาการบัญชี
2.00
50 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ทุกแผนการศึกษา
สาขาอุตสาหกรรมการ
2.00
50 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ท่องเที่ยว
ทุกแผนการศึกษา
สาขาการจัดการ
2.00
50 รับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
อุตสาหกรรม
ทุกแผนการศึกษา

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้
GPAX (ผลการเรี ยนเฉลี่ยรวม)
GPAX (กลุ่มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์)
GPAX (กลุ่มการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์)
GPAX (กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ)
คะแนนสอบวิชา GAT ความถนัดทัว่ ไป
คะแนนสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิ ตศาสตร์
คะแนนสอบวิชา PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เกรดเฉลี่ยขั้นต่า
2.00
2.00
2.00
2.00
ไม่กาหนดขั้นต่า
ไม่กาหนดขั้นต่า
ไม่กาหนดขั้นต่า

4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร และการส่งเอกสารให้กบั วิทยาลัย
4.1 .ใบสมัคร พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
แสดงผลการเรี ยนรวม 5 ภาคการศึกษา
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร
4.4 สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
หมายเหตุ เอกสารการสมัคร ที่ถ่ายสาเนาให้ ผู้สมัครเซ็นชื่ อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกแผ่ น
4.5 วิธีส่งเอกสารให้กบั วิทยาลัย
ให้ผูส้ มัครส่ งเอกสารการสมัคร (ตามข้อ 4.1 – 4.4) ให้วิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น ตามรอบของการจัดส่ ง
เอกสาร รอบที่ 1 – 4 (ถือวันประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ)ซึ่งสามารถจัดส่งได้ 2 วิธีดงั นี้
(1) ส่งทางไปรษณี ยจ์ ่าหน้าซอง ดังนี้
งานสนับสนุ นวิชาการวิท ยาลัย นอร์ ทเทิร์ น 888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ต าบลหนองบัว ใต้
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครเรี ยนระบบ TCAS ปี 65)
หมายเหตุ เนื่องจากเอกสารที่ส่งทางไปรษณี ยม์ ีจานวนมาก เพือ่ ป้ องกันความล่าข้าหรื อเอกสารสูญหายกรุ ณาส่ ง
เป็ นจดหมายลงทะเบียน หรื อ จดหมายด่วนพิเศษ (EMS) เพือ่ สะดวกในการตรวจสอบเอกสารกับทางไปรษณี ย ์
(2) ส่งทางระบบขนส่งเอกชน ดังนี้
งานสนับสนุ นวิชาการวิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น 888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ตาบลหนองบัวใต้
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครเรี ยนระบบ TCAS ปี 65)
5. การสมัคร
5.1 ผู ้ส มั ค รทุ ก คนต้อ งไปสมัค รลงทะเบี ย นในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็ บ ไซต์
https://student.mytcas.com/ เพื่อยืน่ ยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิ ทธิ์ ตามรอบของการสมัครตั้งแต่ รอบที่ 1 –
4

5.2 ผูส้ มัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชา โดยผูส้ มัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง ตรง
กับ เกณฑ์คุณ สมบัติ ที่ค ณะ/สาขาวิชาต่า ง ๆ ได้กาหนดไว้หรื อ ไม่ หากวิทยาลัยตราจสอบ พบว่า ผูส้ มัค รมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร วิทยาลัยถือว่าผูน้ ้ นั ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่รับพิจารณา
5.3 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://northern.ac.th ตามกาหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 – 4 หากพ้น
กาหนดจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล
6. องค์ประกอบที่ใช้พจิ ารณาคัดเลือก คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัคร (ไม่คิดค่าน้ าหนัก แต่
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นประกาศจึงจะได้รับการพิจารณา) โดยพิจารณาจากผล
การเรี ยน เฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการเรี ยน
7. วิธีพจิ ารณาคัดเลือก
1. วิทยาลัยจะตรวจสอบคุ ณสมบัติทวั่ ไป และคุ ณ สมบัติเฉพาะของผูส้ มัค รในเบื้อ งต้น หากผูใ้ ด มี
คุณสมบัติ ไม่ครบตรงตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด จะถูกตัดออกจากกระบวนการคัดเลือก
2. วิทยาลัยจะนาผลการเรี ยน ของผูผ้ า่ นการตรวจสอบมาจัดลาดับที่ในการเรี ยกตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
3. การสอบสัมภาษณ์ ไม่คิดคะแนน
** หมายเหตุ การพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด เมื่อวิทยาลัย
ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผูส้ มัครหรื อบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องเรี ยกสิทธิ์ใด ๆ มิได้
* กรณี มีผลการเรี ยนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขข้อ 4 ให้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก
8. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามกาหนดการในแต่ละรอบ
รอบที่ 1 – 4
โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้
8.1 ระบบ Internet ที่ https://northern.ac.th
8.2 ผ่านทาง Facebook : Northern NTC
8.3 โทรศัพท์สอบถามที่ งานสนับสนุ นวิซาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หมายเลขโทรศัพท์ 055-517488
ต่อ 808 หรื อ 061-3052806 ในวันและเวลาราชการ
9. การสอบสัมภาษณ์
ผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องไปแสดงตนในการสอบสัมภาษณ์ในรู ปแบบออนไลน์ตามกาหนดการสัมภาษณ์ใน
รอบที่ 1 - 4
10. ประกาศชื่อผูผ้ า่ นการสัมภาษณ์ และได้รับคัดเลือก
ประกาศชื่ อ ผู ้ผ่า นการสัม ภาษณ์ และได้รั บ คัด เลื อ ก ตามก าหนดการ ในรอบที่ 1 – 4 ผ่า นทางเว็บ ไซต์
https://northern.ac.th
11. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (ผ่านระบบ TCAS)
ผูท้ ี่ผา่ นการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามกาหนดการในรอบที่
1 – 4 ผ่ า นระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็ บ ไซต์ http://mytcas.com ของ

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถื อว่าสละสิ ทธิ์เข้า ศึกษาในวิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น
12.การสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ผูท้ ี่ได้ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้วทิ ยาลัยนอร์ทเทิร์น สละ
สิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ตามช่วงเวลาที่กาหนด
หมายเหตุ
1. ผูไ้ ม่ ยืน ยัน สิ ทธิ์ ภายในเวลาที่ กาหนด วิท ยาลัย จะถื อ ว่าผูน้ ้ ันประสงค์จ ะสละสิ ท ธิ์ การเข้า ศึก ษา
2. ผูท้ ี่ได้ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในระบบ TCAS แล้ว ถูกตัดสิ ทธิ์ในการสมัครในรอบถัดไป ยกเว้น ผูท้ ี่
ได้รับอนุมตั ิจากวิทยาลัยให้สละสิทธิ์ ได้
13. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา
วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตามกาหนดการประกาศรายชื่อใน
รอบที่ 1 - 4 โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://mytcas.com และ https://northern.ac.th หรื อ สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 055-514788 ต่อ 808 ในวันและเวลาราชการ
14. เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
1. นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกาหนด
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็ นไปตามระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
2. นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่าที่วทิ ยาลัยนอร์ทเทิร์นกาหนด
15. การติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการ
งานสนับสนุนวิชาการ(รับนักศึกษาใหม่) ชั้น 1 อาคารสานักงานวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หมายเลขโทรศัพท์
055-514788 ต่อ 808 ในวันและเวลาราชการ หรื อทาง Facebook : Northern NTC
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีวทิ ยาลัยนอร์ทเทิร์น

