
 
 

 
ประกาศวิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

เร่ือง โครงการคดัเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี/ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่ร้ัววิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยวิธีการรับตรง  (TCAS) (รอบที่ 1 - 4) 

........................................................................................... 
 

 ดว้ยวทิยาลยันอร์ทเทิร์น มีนโยบายที่จะส่งเสริมรับนกัเรียนระดบัมธัยมตอนปลาย และประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรียนดีทัว่ประเทศ เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีวิทยาลยันอร์ทเทิร์นโดยระบบ TCAS   
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. คุณสมบติัทัว่ไปของผูส้มคัร 
 1.1 เป็นผูมี้สญัชาติไทยและก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมตอนปลาย และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 3   
 1.2 เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
 1.3 เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดี 
2. ปฏิทินการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการ รอบที่ 1 Portfolio 
 

วนัที่ กิจกรรม 
ตั้งแต่วนัที่ 9 ธนัวาคม 2564 เป็น   ตน้
ไป 

ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนและยนืยนัตวัตนใบ
ระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ทางเวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com/ 

15 พฤศจิกายน – 15 ธนัวาคม 2564 รับสมคัรออนไลน ์https://northern.ac.th/ (ถึงเวลา 23.59 น.) 
15 พฤศจิกายน – 16 ธนัวาคม 2564 พมิพใ์บรับสมคัรพร้อมส่งหลกัฐานการสมคัรมายงัวทิยาลยั 
รอบ 1 : 22 ธนัวาคม 2564 
รอบ 2 : 27 มกราคม 2565 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ https://northern.ac.th 

รอบ 1 : 29 ธนัวาคม 2564 
รอบ 2 : 1 กุมภาพนัธ ์2565 

สอบสมัภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ 

รอบ 1 : 10 มกราคม 2565 
รอบ 2 : 4 กุมภาพนัธ ์2565 

ประกาศผลการคดัเลือก ผา่นทางเวบ็ไซต ์https://northern.ac.th 

7- 8 กุมภาพนัธ ์2565 ยนืยนัสิทธ์ิผา่นระบบ TCAS ทางเวบ็ไซต ์
https://www.mytcas.com/ 

22 กุมภาพนัธ ์2565 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ทางเวบ็ไซต ์ 
https://northern.ac.th 

22 ก.พ. - 31 มี.ค. 65 ขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการ รอบที่ 2 Quota 
 

วนัที่ กิจกรรม 
 ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนและยนืยนัตวัตนใบ

ระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ทางเวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com/ 

20 ธ.ค.64 – 20 ก.พ.65 รับสมคัรออนไลน ์https://northern.ac.th/ (ถึงเวลา 23.59 น.) 
20 ธ.ค.64 – 21 ก.พ.65 พมิพใ์บรับสมคัรพร้อมส่งหลกัฐานการสมคัรมายงัวทิยาลยั 
รอบ 1 : 23 ก.พ. 65 
รอบ 2 : 23 เม.ย. 65 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ https://northern.ac.th 

รอบ 1 : 3 มี.ค. 65 
รอบ 2 : 27 เม.ย. 65 

สอบสมัภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ 

รอบ 1 : 16 มี.ค. 2565 
รอบ 2 : 1 พ.ค.  2565 

ประกาศผลการคดัเลือก ผา่นทางเวบ็ไซต ์https://northern.ac.th 

4-5 พ.ค. 65 ยนืยนัสิทธ์ิผา่นระบบ TCAS ทางเวบ็ไซต ์
https://www.mytcas.com/ 

31 พ.ค. 65 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ทางเวบ็ไซต ์ 
https://northern.ac.th 

1-20 มิ.ย. 65 ขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการ รอบที่ 3 ADMISSION 
 

วนัที่ กิจกรรม 
 ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนและยนืยนัตวัตนใบ

ระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ทางเวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com/ 

2-11 พ.ค. 65 รับสมคัรออนไลน ์https://northern.ac.th/ (ถึงเวลา 23.59 น.) 
2-12 พ.ค. 65 พมิพใ์บรับสมคัรพร้อมส่งหลกัฐานการสมคัรมายงัวทิยาลยั 
รอบ 1 : 13 พ.ค. 65 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ https://northern.ac.th 
รอบ 1 : 15 พ.ค. 65 สอบสมัภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ 
รอบ 1 : 18 พ.ค. 65 ประกาศผลการคดัเลือก ผา่นทางเวบ็ไซต ์https://northern.ac.th 
รอบ 1 : 18-19 พ.ค. 65 ยนืยนัสิทธ์ิผา่นระบบ TCAS ทางเวบ็ไซต ์

https://www.mytcas.com/ 
1 มิ.ย. 65 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ทางเวบ็ไซต ์ 

https://northern.ac.th 
1-20 มิ.ย. 65 ขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการด าเนินการ รอบที่ 4 DIRECT ADMISSION 
 

วนัที่ กิจกรรม 
 ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนและยนืยนัตวัตนใบ

ระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ทางเวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com/ 

รอบ 1 : 11-29 พ.ค. 65 
รอบ 2 : 30 พ.ค.-15 มิ.ย. 65 

รับสมคัรออนไลน ์https://northern.ac.th/ (ถึงเวลา 23.59 น.) 

รอบ 1 : 11-29 พ.ค. 65 
รอบ 2 : 30 พ.ค.-15 มิ.ย. 65 

พมิพใ์บรับสมคัรพร้อมส่งหลกัฐานการสมคัรมายงัวทิยาลยั 

รอบ 1 : 1 มิ.ย. 65 
รอบ 2 :  8 มิ.ย. 65 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ https://northern.ac.th 

รอบ 1 : 4 มิ.ย. 65 
รอบ 2 : 11-12 มิ.ย. 65 

สอบสมัภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ 

รอบ 1 : 6 มิ.ย. 65 
รอบ 2 : 16 มิ.ย. 65 

ประกาศผลการคดัเลือก ผา่นทางเวบ็ไซต ์https://northern.ac.th 

รอบ 1 : 8-9 มิ.ย. 65 
รอบ 2 : 18-19 มิ.ย. 65 

ยนืยนัสิทธ์ิผา่นระบบ TCAS ทางเวบ็ไซต ์
https://www.mytcas.com/ 

15 มิ.ย. 65 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ทางเวบ็ไซต ์ 
https://northern.ac.th 

15-20 มิ.ย. 65 ขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. คณะ/สาขาวชิา/จ  านวนรับ และคุณสมบติัเฉพาะของแต่ละหลกัสูตร 
คณะ/สาขาวชิา GPAX 5 ภาค

การศึกษา 
จ านวน
รับ 

คุณสมบตัิเฉพาะ 

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

สาขารัฐศาสตร์ 2.00 50 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

สาขานิติศาสตร์ 2.00 50 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 2.00 120 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  

ทุกแผนการศึกษา 

สาขาวชิาการประถมศึกษา 2.00 90 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

คณะสหเวชศาสตร์ 

สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 2.00 50 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

สาขาวชิาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

2.00 50 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

สาขาวชิาการแพทยแ์ผน
ไทย 

2.00 40 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 

2.00 50 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาบริหารธุรกิจ  
(วชิาเอกการจดัการ  
การตลาด คอมพวิเตอร์
ธุรกิจ) 

2.00 150 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

สาขาการบญัชี   2.00 50 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

สาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

2.00 50 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

สาขาการจดัการ
อุตสาหกรรม 

2.00 50 รับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.  
ทุกแผนการศึกษา 

 



 
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกรดเฉลี่ยขั้นต ่า 

GPAX (ผลการเรียนเฉล่ียรวม) 2.00 
GPAX (กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 2.00 
GPAX (กลุ่มการเรียนรู้วทิยาศาสตร์) 2.00 
GPAX (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 2.00 
คะแนนสอบวชิา GAT ความถนดัทัว่ไป ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
คะแนนสอบวชิา PAT1 ความถนดัทางคณิตศาสตร์ ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
คะแนนสอบวชิา PAT2 ความถนดัทางวทิยาศาสตร์ ไม่ก าหนดขั้นต ่า 

 
4. หลกัฐานที่ใชใ้นการสมคัร และการส่งเอกสารใหก้บัวทิยาลยั 
 4.1 .ใบสมคัร พมิพจ์ากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 
 4.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)
แสดงผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา  
 4.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัร  
 4.4 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร  
  หมายเหตุ เอกสารการสมัคร ที่ถ่ายส าเนาให้ผู้สมัครเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 
 4.5 วธีิส่งเอกสารใหก้บัวทิยาลยั 
 ให้ผูส้มคัรส่งเอกสารการสมัคร (ตามขอ้ 4.1 – 4.4) ให้วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  ตามรอบของการจดัส่ง
เอกสาร รอบที่ 1 – 4  (ถือวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั)ซ่ึงสามารถจดัส่งได ้2 วธีิดงัน้ี 
 (1) ส่งทางไปรษณียจ่์าหนา้ซอง ดงัน้ี 
  งานสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองบวัใต้ 
อ  าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 63000 (วงเล็บมุมซองวา่สมคัรเรียนระบบ TCAS ปี65) 
หมายเหตุ เน่ืองจากเอกสารที่ส่งทางไปรษณียมี์จ  านวนมาก เพือ่ป้องกนัความล่าขา้หรือเอกสารสูญหายกรุณาส่ง 
เป็นจดหมายลงทะเบียน หรือ จดหมายด่วนพเิศษ (EMS) เพือ่สะดวกในการตรวจสอบเอกสารกบัทางไปรษณีย ์
  (2) ส่งทางระบบขนส่งเอกชน ดงัน้ี 
   งานสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองบวัใต้ 
อ  าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 63000 (วงเล็บมุมซองวา่สมคัรเรียนระบบ TCAS ปี65) 
 5. การสมคัร  
 5.1 ผู ้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ.  ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com/ เพื่อยืน่ยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสิทธ์ิ ตามรอบของการสมคัรตั้งแต่ รอบที่ 1 – 
4   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstudent.mytcas.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WsSMNZPptjcHHcRrq02clFAZ-rHIPWP5qO0mlTfSQ-qH0oejVdNBO3nM&h=AT3QeLXM3jJiDxRdO27f6_sV9HwswYNOpx3btJdgjJMKQx9uaqzmDxt9F1lkeE7y_fcanvlukdhPkyu_E-RraID0T3MN3pDNBjSoFl5P_HEXlUkIHmql4F9vW58cQyfL5GJAeg


 5.2 ผูส้มคัรสามารถเลือกได ้1 สาขาวชิา โดยผูส้มคัรตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัของตนเองวา่ถูกตอ้ง ตรง
กับเกณฑ์คุณสมบติัที่คณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ก าหนดไวห้รือไม่ หากวิทยาลัยตราจสอบ  พบว่าผูส้มัครมี
คุณสมบติัไม่ตรงตามประกาศการรับสมคัร วทิยาลยัถือวา่ผูน้ั้นขาดคุณสมบติั โดยจะไม่รับพจิารณา 
 5.3 สมคัรออนไลน์ทางเวบ็ไซต์ https://northern.ac.th ตามก าหนดการรับสมคัร รอบที่ 1 – 4 หากพน้
ก าหนดจะไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูล 
6. องคป์ระกอบที่ใชพ้จิารณาคดัเลือก คุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัร (ไม่คิดค่าน ้ าหนัก แต่
ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่ วิทยาลยันอร์ทเทิร์นประกาศจึงจะไดรั้บการพิจารณา) โดยพิจารณาจากผล
การเรียน เฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการเรียน  
7. วธีิพจิารณาคดัเลือก 
 1. วิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มัครในเบื้องต้น หากผูใ้ด มี
คุณสมบติั ไม่ครบตรงตามที่คณะ/สาขาวชิาก าหนด จะถูกตดัออกจากกระบวนการคดัเลือก  
 2. วทิยาลยัจะน าผลการเรียน ของผูผ้า่นการตรวจสอบมาจดัล าดบัที่ในการเรียกตวัเขา้สอบสมัภาษณ์  
 3. การสอบสมัภาษณ์ ไม่คิดคะแนน  
** หมายเหตุ การพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆของวิทยาลยันอร์ทเทิร์น ถือว่าเป็นที่ส้ินสุด เม่ือวทิยาลยั
ประกาศผลการคดัเลือกแลว้ ผูส้มคัรหรือบุคคลอ่ืนใดจะฟ้องร้องเรียกสิทธ์ิใด ๆ มิได ้  
*  กรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ 4 ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของกรรมการสอบคดัเลือก 
8. การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ 
  วทิยาลยันอร์ทเทิร์น จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสอบสัมภาษณ์ตามก าหนดการในแต่ละรอบ 
รอบที่ 1 – 4  
 โดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ ดงัน้ี  
 8.1 ระบบ Internet ที่ https://northern.ac.th 
 8.2 ผา่นทาง Facebook : Northern NTC 
 8.3 โทรศพัทส์อบถามที่ งานสนับสนุนวิซาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หมายเลขโทรศพัท ์055-517488 
ต่อ 808  หรือ 061-3052806 ในวนัและเวลาราชการ 
 9. การสอบสมัภาษณ์  
ผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตอ้งไปแสดงตนในการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ตามก าหนดการสัมภาษณ์ใน 
รอบที่ 1 - 4 
 10. ประกาศช่ือผูผ้า่นการสมัภาษณ์ และไดรั้บคดัเลือก 
 ประกาศช่ือผู ้ผ่านการสัมภาษณ์ และได้รับคัดเลือก ตามก าหนดการ ในรอบที่ 1 – 4  ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://northern.ac.th 
 11. การยนืยนัใชสิ้ทธ์ิเขา้ศึกษาในวทิยาลยันอร์ทเทิร์น (ผา่นระบบ TCAS)  
 ผูท้ี่ผา่นการสมัภาษณ์และไดรั้บคดัเลือกเขา้ศึกษา จะตอ้งยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษา ตามก าหนดการในรอบที่ 
1 –  4 ผ่านระบบ  TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ของ



สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธ์ิเขา้ ศึกษาในวิทยาลยั
นอร์ทเทิร์น  
12.การสละสิทธ์ิเขา้ศึกษา 
 ผูท้ี่ไดย้นืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบ TCAS แลว้ หากประสงคจ์ะสละสิทธ์ิ ใหว้ทิยาลยันอร์ทเทิร์น สละ
สิทธ์ิเขา้ศึกษา ในระบบ ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ตามช่วงเวลาที่ก  าหนด   
หมายเหตุ  
 1. ผูไ้ม่ยืนยนัสิทธ์ิภายในเวลาที่ก  าหนด วิทยาลัยจะถือว่าผูน้ั้ นประสงค์จะสละสิทธ์ิการเข้าศึกษา  
 2. ผูท้ี่ไดย้นืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาภายในระบบ TCAS แลว้ ถูกตดัสิทธ์ิในการสมคัรในรอบถดัไป ยกเวน้ ผูท้ี่
ไดรั้บอนุมตัิจากวทิยาลยัใหส้ละสิทธ์ิ ได ้
13. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 
  วทิยาลยัจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในวทิยาลยันอร์ทเทิร์น ตามก าหนดการประกาศรายช่ือใน
รอบที่ 1 - 4 โดยผ่านทางเวบ็ไซต ์http://mytcas.com และ https://northern.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดไดท้ี่
โทรศพัท ์055-514788 ต่อ 808  ในวนัและเวลาราชการ  
14. เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
 1. นกัศึกษาตอ้งศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรขอ้ก าหนด 
และเงื่อนไขของสาขาวชิา และเป็นไปตามระเบียบวทิยาลยันอร์ทเทิร์น  
 2. นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าที่วทิยาลยันอร์ทเทิร์นก าหนด 
15. การติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการ  
  งานสนบัสนุนวชิาการ(รับนกัศึกษาใหม่) ชั้น 1 อาคารส านกังานวทิยาลยันอร์ทเทิร์น หมายเลขโทรศพัท ์
055-514788 ต่อ 808  ในวนัและเวลาราชการ หรือทาง Facebook : Northern NTC 
 
 จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 

                                        ประกาศ  ณ  วนัที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564                                
 
 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินี  วอ่งวไิลรัตน์) 
                          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบตัิหนา้ที่แทน                                                                          
                                                                                                         อธิการบดีวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
 

   
 


