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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

   

 90 สถาบันการศกึษา ร่วมแอดมิสช่ันส์55 รับแสนคน 
  

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน ที่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) นายสมคิด เลิศไพฑรย์ ู
อธิการบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวในการแถลงข่าวการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศกึษา หรือแอด
มิสช่ันส์ ประจาํปีการศึกษา 2555 ว่า แอดมิสช่ันส์ปีนี ้นักเรียนสามารถเลือกเข้าศกึษาในคณะ/
สาขาวชิาต่างๆ 723 คณะ/สาขาวิชา มีรหสัทัง้สิน้ 3,598 รหสั รับนักศกึษาได้ 109,617 คน มี
สถาบนัอุดมศกึษา 90 แห่งร่วมรับนักศกึษา แบง่เป็น สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นสมาชิก ทปอ. 24 แหง่ 

รับ 54,206 คน มหาวิทยาลยัราชภฏั (มรภ.) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 26 แหง่ รับ 

20,480 คน สถาบนัสมทบ 3 แหง่ รับ 156 คน สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 37 แหง่ รับ 34,775 คน 

นายสมคิดกลา่ววา่ ทัง้นี ้สอท.ได้กําหนดกิจกรรมการคดัเลือก ดงันัน้ จําหน่ายระเบียบการรับสมคัร วนัท่ี 

4-20 เมษายน รับสมคัร วนัท่ี 11-20 เมษายน ทาง www.cuas.or.th ชําระเงินได้ทางธนาคาร 7 แหง่ 

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารทหารไทย, 

ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอม็บีไทย และท่ีทําการไปรษณีย์ไทย วนัท่ี 11-24 เมษายน ประกาศ

ผลผู้ มีสิทธิสอบสมัภาษณ์ และตรวจร่างกายทาง www.cuas.or.th วนัท่ี 9 พฤษภาคม สอบสมัภาษณ์ 

และตรวจร่างกาย วนัท่ี 14-16 พฤษภาคม ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาท่ีสอบได้ และประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้า

ศกึษา ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม ทาง www.cuas.or.th 

"อยา่งไรก็ตาม คาดวา่จะประกาศผลแอดมิสชัน่ส์ปี 2555 ได้ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม เน่ืองจาก ทปอ.ได้นํา

ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประกาศผลได้รวดเร็วมากขึน้ สว่นสาเหตท่ีุท่ีนัง่ในปีนีน้้อยลงกวา่ปีท่ีผ่าน เพราะ

ข่าวจากหนังสือพมิพ์มตชิน ฉบบัประจาํวันที่  ๕  เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า  ๒๒ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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มีมหาวิทยาลยัเอกชน 4 แหง่ไมเ่ข้าร่วม เพราะอาจเปิดรับสมคัรเอง ขณะเดียวกนัระบบคดัเลือกรับตรง

ผ่านเคลียร่ิงเฮาส์ซึง่ใช้เป็นปีแรก ได้ตดัสิทธินกัเรียนท่ีสอบติดไปแล้ว 30,000 กวา่คน ทัง้นี ้เช่ือวา่แอด

มิสชัน่ส์ปีนีจ้ะไมมี่ปัญหาร้องเรียนเช่นท่ีผ่านมา เพราะ สอท.ได้ตดัสิทธินกัเรียนท่ีสอบผ่าน โดยระบบ

เคลียร่ิงเฮาส์คอ่นข้างน่ิงแล้ว 100% ท่ีผ่านมาได้เปิดรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาตา่งๆ และได้แก้ปัญหาทกุ

ราย เช่ือมัน่วา่จากนีจ้ะไมมี่ปัญหา" นายสมคิดกลา่ว  

นายสมคิดกลา่วอีกวา่ อยากให้นกัเรียนทกุคนตรวจสอบเง่ือนไขในการรับสมคัรแตล่ะคณะ และแตล่ะ

มหาวิทยาลยั ให้ละเอียดถ่ีถ้วน เพราะอาจมีเง่ือนไขแตกตา่งกนั ควรกรอกข้อมลูการสมคัรอยา่ง

ระมดัระวงั โดยตรวจสอบความถกูต้องก่อนชําระเงิน และขอให้ใช้โปรแกรมคํานวณคะแนน Admissions 

55 บน www.cuas.or.th เทา่นัน้ ห้ามใช้โปรแกรมเก่าในการคํานวณ เพราะอาจทําให้เลอืกรหสั และ

คณะผิดได้ โดยให้นกัเรียนดรูายละเอียดได้ทางเวบ็ไซต์ www.cuas.or.th หรือกรณีท่ีไปชําระเงินแล้วมา

ตรวจสอบ ไมพ่บสถานะการชําระเงิน ขอให้นกัเรียนตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูวนัท่ี 12-25 

เมษายน เชน่ ข้อมลูสว่นบคุคล สถานะชําระเงิน ในกรณีท่ีผิด ให้แจ้งได้ท่ี สอท.และให้รีบสง่เอกสารการ

ชําระเงินพร้อมใบสมคัรมาทางโทรสาร 0-2354-5155-6 เพ่ือแก้ไขข้อมลู หรือสอบถามข้อมลูตา่งๆ โทร.

0-2354-5150-2  

นายสมคิดกลา่ววา่ นกัเรียนสามารถซือ้ระเบียบ การสมคัรแอดมิสชัน่ส์ได้ท่ีศนูย์กรุงเทพฯ และ

ศนูย์ภมิูภาค รวม 16 แหง่ ดงันี ้ศนูย์กรุงเทพฯ 3 แหง่ ได้แก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (มก.) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (มจธ.) และ สอท.ศนูย์ตา่งจงัหวดั 13 แหง่ ได้แก่ มธ.ศนูย์

รังสิต, มหาวิทยาลยัขอนแก่น (มข.), มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(มช.), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

(มทส.), มหาวิทยาลยันเรศวร (มน.), มหาวิทยาลยับรูพา (มบ.), มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (มมส.), 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.), มหาวิทยาลยัศิลปากร (มศก.) วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่, มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี (มอบ.), 

มหาวิทยาลยันครพนม (มนพ.) และมหาวิทยาลยัพะเยา (มพ.) กรณีนกัเรียนท่ีเดินทางไปซือ้ไมส่ะดวก ดู

รายละเอียดได้ทาง www.cuas.or.th สว่นท่ีมีเหตกุารณ์ความไมส่งบใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศนูย์ 

มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหนึง่ในศนูย์จําหน่ายระเบียบการ นัน้ ยงัไมไ่ด้รับแจ้งจาก มอ.วา่มีปัญหา 

หรือไมส่ะดวกในการจําหน่ายระเบียบการ ทัง้นี ้หวงัวา่รัฐบาลสามารถดแูลความสงบเรียบร้อยได้ ดงันัน้ 

จงึยงัไมมี่การเปลี่ยนแปลงใดๆ 

 

ผู้สื่อขา่วรายงานวา่ สําหรับยอดรับของมหาวิทยาลยั 90 แหง่ มีดงันี ้จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2,615 
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คน, มก. 8,375 คน, มข. 1,766 คน, มช. 2,675 คน, มหาวิทยาลยัทกัษิณ 935 คน, มจธ. 724 คน, 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1,905 คน, มทส. 1,265 คน, มธ. 3,591 คน, มนพ. 

505 คน, มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 145 คน, มน. 2,622 คน, มบ. 4,142 คน, มพ. 2,510 คน, 

มมส. 1,955 คน, มหาวิทยาลยัมหิดล 1,326 คน, มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 1,845 คน, มหาวิทยาลยัแมฟ้่า

หลวง 1,255 คน, มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 1,610 คน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2,346 คน, มศก. 2,772 คน, มอ. 3,608 คน, มอบ. 1,609 คน และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2,105 คน 

สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั 200 คน, มทร.กรุงเทพ 880 คน, มทร.ตะวนัออก 1,195 คน, มทร.ธญับรีุ 

1,270 คน, มทร.พระนคร 334 คน, มทร.รัตนโกสนิทร์ 190 คน, มทร.ล้านนา 1,220 คน, มทร.ศรีวิชยั 

100 คน, มทร.สวุรรณภมิู 845 คน, มทร.อีสาน 616 คน, มรภ.กาญจนบรีุ 285 คน, มรภ.จนัทรเกษม 

965 คน, มรภ.เทพสตรี 160 คน, มรภ.ธนบรีุ 1,850 คน, มรภ.นครสวรรค์ 840 คน, มรภ.บ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา 2,015 คน, มรภ.พระนคร 715 คน, มรภ.พระนครศรีอยธุยา 280 คน, มรภ.พิบลูสงคราม 605 

คน, มรภ.ภเูก็ต 680 คน, มรภ.มหาสารคาม 920 คน, มรภ.ราชนครินทร์ 330 คน, มรภ.วไลยอลงกรณ์ใน

พระบรมราชปูถมัภ์ 970 คน, มรภ.สวนดสุิต 1,000 คน, มรภ.สวนสนุนัทา 1,605 คน, มรภ.สริุนทร์410 

คน, คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ กรุงเทพมหานคร 40 คน, วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย 60 

คน และวิทยาลยัพยาบาลตํารวจ 56 คน 

 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 1,380 คน, มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 2,870 คน, มหาวิทยาลยัคริสเตียน 900 

คน, มหาวิทยาลยัชินวตัร 200 คน, มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 440 คน, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

240 คน, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 800 คน, มหาวิทยาลยัสแตมป์ฟอร์ด กรุงเทพฯ 880 คน, 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ 450, มหาวทิยาลยัพายพั 1,435 คน, มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 560 คน, 

มหาวิทยาลยัภาคกลาง 800 คน, มหาวิทยาลยัรังสิต 3,810 คน, มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 960 คน, 

มหาวิทยาลยัราชธานี 1,100 คน, มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 585 คน, มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 720 คน, 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 1,080 คน, มหาวิทยาลยัสยาม 1,455 คน, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 3,025 คน, 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2,570 คน, มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 1.050 คน, มหาวิทยาลยัอีส

เทิร์นเอเซีย 880 คน, มหาวิทยาลยัเอเซียน 240 คน, มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 260 คน,  
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สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 280 คน, สถาบนัจดัการปัญญาภิวฒัน์ 340 คน, วิทยาลยักรุงเทพสวุรรณ

ภมิู 800 คน, วิทยาลยัเชียงราย 200 คน, วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 100 คน, วิทยาลยัดสุติธานี 240 คน, 

วิทยาลยัตาปี 400 คน, วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ 360 คน, วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้ 300 คน, 

วิทยาลยันครราชสีมา 660 คน, วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย 810 คน, วิทยาลยัลุม่นํา้ปิง 600 คน และ

วิทยาลยัสนัตพล 1,400 คน 

 

นายสมัพนัธ์ พนัธุ์พฤกษ์ ผู้ อํานวยการสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (สทศ.) กลา่ววา่ ตามท่ี 

สทศ.เปิดรับสมคัรทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือโอเน็ตรอบพิเศษ วนัท่ี 30 มีนาคม-3 เมษายน 

ให้นกัเรียนชัน้ ป.6 ช่วงชัน้ ม.3 และ ม.6 ท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัในวนัสอบ ทําให้ไมส่ามารถเข้าสอบในเวลาท่ี

กําหนด และประกาศผู้ มีสิทธิสอบ วนัท่ี 6 เมษายน ปรากฏวา่มีนกัเรียนสมคัร 83 คน แบง่เป็น ป.6 

จํานวน 16 คน ม.3 จํานวน 14 คน และ ม.6 จํานวน 53 คน ทัง้นี ้นกัเรียน ป.6 สอบวนัท่ี 10 เมษายน 

ประกาศผล วนัท่ี 28 เมษายน ม.3 และ ม.6 สอบวนัท่ี 10-11 เมษายน ประกาศผลสอบ วนัท่ี 15 

เมษายน สําหรับการตรวจกระดาษคําตอบโอเน็ตของนกัเรียนชัน้ ม.6 ปีการศกึษา 2554 รอบปกติ และ

การทดสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) และการทดสอบความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครัง้ท่ี 

2/2555 โดยให้ย่ืนคําร้องขอดกูระดาษคําตอบ วนัท่ี 28 มีนาคม-1 เมษายน และเปิดให้ดกูระดาษคําตอบ 

วนัท่ี 6-7 เมษายน ปรากฏวา่ มีนกัเรียนย่ืนคําร้องขอดกูระดาษคําตอบ 1,539 คน แบง่เป็น ขอดู

กระดาษคําตอบทัง้โอเน็ต GAT และ PAT 519 คน ดโูอเน็ต 173 คน และด ูGAT และ PAT 847 คน 

ดงันัน้ ฝากนกัเรียนท่ีย่ืนคําร้องให้ไปดขู้อสอบตามเวลาท่ีกําหนด 

 

"ขณะนี ้สทศ.ได้ข้อมลูรายช่ือโรงเรียนท่ีมีเดก็ขาดสอบเรียบร้อยแล้ว โดย สทศ.จะไมข่ยายวนัรับสมคัร

เพ่ิมอีก เพราะได้เตรียมจดัสอบ และสนามสอบเรียบร้อยแล้ว" นายสมัพนัธ์กลา่ว 

 

  


