ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2556 ในลักษณะการจัดสรรจํานวนรับให้แก่นักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มี
พัฒนาการเรียนการสอน โดยให้โอกาสแก่โรงเรียนและสถานศึกษาขนาดใหญ่ กลาง เล็ก อย่างเท่าเทียมกัน
1.3 เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 กลุ่มบุคคล ได้แก่
2.1.1 นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.1.2 นักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาํ ลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน ประเภทชั้นเรียน
2.1.3 ผู้ท่ีกําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจติ ร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3. การแบ่งกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่าที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2555 จํานวน 230 คนขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2555 ระหว่าง 100-229 คน
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กลุ่มที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2555 ไม่เกิน 99 คน
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
2) กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2551 หรือกําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษา
สุดท้ายของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3) เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรงเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ
น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4) เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชําระเงินค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามคํ าพิ พากษาของศาลถึ ง ที่สุ ด ให้ จํา คุ กเว้น แต่ใ นกรณีค วามผิด อั นกระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนําผลการสอบที่ได้มา
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ
สามารถ และจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทีม่ ีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
9) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นนิสิต
คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนจบ
การศึกษา
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ
4.2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกหลักสูตร
- ต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เท่านั้น
- เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ไม่ต่ํากว่า 2.75
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสอบข้าง และ/หรือ ตาบอดสี
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4.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์, สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.2.3 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการร่วมผลิตทันตแพทย์ฯ 2548-2557)
1) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
2) ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
3) ก่อนเข้าศึกษาสามารถทําสัญญาเพื่อรับราชการภายหลังสําเร็จการศึกษาตามระเบียบ และเงื่อนไข
ของรัฐบาล มีสาระสําคัญพอสรุปได้ดังนี้
3.1) หลังจากสําเร็จ การศึกษาแล้วจะต้ องเข้ารับราชการ หรือทํางาน หรือ เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่ ม เติ ม ตามคํ า สั่ ง ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น หรื อ คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาของสาขาที่ตนศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
3.2) หากไม่ยินยอมรับราชการ หรือทํางาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมภายในเวลาที่กําหนดตามคําสั่ง
ดังกล่าว จะต้องชดใช้ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
3.3) กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้าง แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวนเงินที่จะต้อง
ชดใช้ตามข้อความในข้อ 3.2 จะต้องลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลารับราชการไปบ้างแล้ว
3.4) หากสําเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเข้ารับราชการหรือทํางานได้ เพราะขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่
มหาวิทยาลัยเป็นจํานวนเงินตามข้อ 3.2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญา
อนึ่งในการทําสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาดังกล่าวข้างตน จะต้องมีผู้ค้ําประกัน ด้วยสาระ
สําคัญของสัญญาค้ําประกันและผู้ค้ําประกัน มีดังนี้
1. ยอมรับผิดตามความรับผิดของนิสติ
2. เป็นบิดา หรือมารดา หรือผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ หรือมีหลักทรัพย์
3. ถ้าไม่มีบิดา หรือมารดา จะต้องเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ คือ เป็นข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหาร ตํารวจ ที่มียศตัง้ แต่ร้อยเอก หรือร้อยตํารวจเอกขึน้ ไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ
4 ขึ้นไป หรือมีหลักทรัพย์
หมายเหตุ : การดําเนินการตามข้อ 3.4 ดังกล่าวข้างต้น จะต้องทําเป็นสัญญาแนบท้ายสัญญาการเป็นนิสิตวิชา
นั้นๆ ด้วย
4) จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
4.1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
4.2) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe
Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality
4.3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาทิ โรคเรื้อ โรคเท้าช้าง
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4.4) โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมี
การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่าง
ถาวร
- ภาวะไตเรื้อรัง
- ติดสารเสพติดให้โทษ
4.5) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง,ตาบอดสี ชนิด
รุนแรงข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง (Total colour blindness)
4.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ คือ ระดับการมองเห็นในข้างดี แย่กว่า 6/24 หรือ 20/40
4.7) หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40db ) จากความผิดปกติทางประสาทและ
การได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
5) ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องเข้ารับการทดสอบความพร้อม
ในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบอาชีพ เช่น ความสามารถในการแยกแยะสี การตรวจร่างกายโดยละเอียด และ
การตรวจทางจิตเวช หากผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสทิ ธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
ผู้ควบคุมการสอบด้วย
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมผลิตทันตแพทย์ฯ 2548-2557)
- ต้องไม่เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัตติ ามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน
หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง และลําพูน
4.2.4 คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ทิ ี่
ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและ
ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้ แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรื อ
Borderline Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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4. โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหั ว ใจระดั บ รุ น แรง จนเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา และการประกอบวิ ช าชี พ
เวชกรรม
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
อย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 สองข้าง
- สายตาข้างดี ต่ํากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สดุ แล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
7. หูห นวกหรื อ หู ตึ ง (threshold ของการได้ ยิ น สู ง กว่ า 40 dB) จากความผิ ด ปกติ ท าง
ประสาทและการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
8. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบาง
รายบุคคลเพิ่มเติมได้
4.2.4 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1. ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ของรั ฐ ได้ ห ลั ง จากจบ
การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย มีสาระสําคัญพอสรุปได้ดังนี้
1.1 หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับราชการ หรือทํางาน หรือเข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
1.2 หากไม่ยินยอมรับราชการ หรือทํางาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมภายในเวลาที่กําหนดตาม
คําสั่งดังกล่าว จะต้องชดใช้ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเงินจํานวน 400,000 บาท (สี่
แสนบาทถ้วน)
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจาก
โรค อาการของโรค หรือความพิก ารอั นเป็ นอุ ปสรรคต่ อการศึ กษา การปฏิบัติ งาน และการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
ดังต่อไปนี้
2.1 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่
โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอามรณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาท
รุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders)
โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality
Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อ
ผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.4 มีความพิก ารทางร่า งกายอั นอาจเป็ นอุป สรรคต่อการศึก ษา การปฏิ บัติ งาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
2.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000
เฮิรตซ์
สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech
discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์
ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
2.7 โรคหรื อความพิ การอื่นๆ ซึ่ง มิได้ ระบุ ไว้ คณะกรรมการแพทย์ผู้ ตรวจร่า งกายเห็ นว่า เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดี/
ผู้อํานวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี
ตรวจเพิ่มเติมได้
2.8 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ
คุณสมบัติเฉพาะพิเศษ
การรับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ไม่รับนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน
สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง และลําพูน
4.2.5 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
2. ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กําหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณา
การจัดสรรฯ โดยต้องทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล
กับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงาน ของรัฐ
3. จะต้ องมี สุข ภาพสมบู ร ณ์แ ข็ งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรื อ ความพิ ก าร อัน เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
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3.2 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe
Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ
Borderline Personality
3.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
3.4 โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมี
การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิด พยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่าง
ถาวร
- ภาวะไตเรื้อรัง
- ภาวะติดสารเสพติดให้โทษ
3.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่าํ กว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
3.7 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40db ) จากความผิดปกติทางประสาท
และการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตเวช ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2.6 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นผู้ทมี่ ีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท)
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นผู้ทมี่ ีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
4.2.7 คณะสหเวชศาสตร์
1) ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสหเวชาศาสตร์ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา
- ต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
- มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 150 เซนติเมตร
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
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- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
5) หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/12 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4.2.8 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1) ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2) จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
1.2.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
1.2.2 มี ปั ญหาทางจิต เวชขั้น รุ นแรง ได้แ ก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ นแรง
(Severe neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial
Personality หรือ orderline Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
1.2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
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1.2.4 โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย
3 ปีโดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่อ
อวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
1.2.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
1.2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รบั การแก้ไขอย่างดีทสี่ ุดแล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
1.2.7 หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทาง
ประสาทและการได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
1.2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะโรคตรวจเพิ่มเติมได้
1.2.9 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความ
เท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิก์ ารศึกษา
1.2.10 คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินจิ คณะกรรมการ
1.3) ต้องเป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
2.1) ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2) จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังนี้
2.2.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2.2.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe
Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ
Borderline Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
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2.2.4 โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
อย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
2.2.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รบั การแก้ไขอย่างดีทสี่ ุดแล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2.27 หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทาง
ประสาทและการได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
2.2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะโรคตรวจเพิ่มเติมได้
2.2.9 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จ
ขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา
2.2.10 คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ
3.3) ต้องเป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผู้สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรต้องสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4.2.9 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
- ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
- ไม่มีความพิการมือทั้งสองข้าง
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4.2.10 คณะศึกษาศาสตร์
1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี),
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี),
- ต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร 5 ปี),
- ต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลปศาสตร์
5. จํานวนรับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556 จํานวนทั้งสิ้น 1,837 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / องค์ประกอบในการสอบ
คัดเลือก / ค่าน้ําหนักและจํานวนรับหน้า 13-19
6. ระเบียบการ
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการผ่านระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์ http/www.admission.nu.ac.th
7. การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
7.1 การสมัคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้
ไม่เกิน 2 อันดับ ผูส้ มัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้า
ศึกษาที่ได้กําหนดไว้ก่อนการสมัคร หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามที่กําหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษา
7.2 ขั้นตอนการสมัคร
7.2.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตได้ทเี่ ว็บไซด์ http/www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่
13-27 กันยายน 2555
7.2.2 พิมพ์ใบชําระเงินและชําระเงินค่าสมัครตามที่ธนาคารกําหนด ระหว่างวันที่ 13-28 กันยายน 2555
7.3 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคัดเลือก คนละ 250 บาท
8. องค์ประกอบในการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
8.1 องค์ประกอบในการคัดเลือก
8.1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ร้อยละ 20
8.1.2 ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT:General Aptitude Test) ร้อยละ 30-80
8.1.3 ผลการทดสอบวัดความถนัดทางด้านต่างๆ ที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด
(PAT: Professional Aptitude Test) ร้อยละ 0-50 ประกอบด้วย 6 ฉบับ คือ
1) PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2) PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3) PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4) PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5) PAT 5 ความถนัดครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
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6) PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
8.1.4 ผลการสอบจาดกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 20
(เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องใช้คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนจากการสอบวัดความถนัดใน
ด้านต่างๆ (PAT) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) เท่านั้น
8.2 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ ดังนี้
8.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (GPA) มีค่า น้ําหนักคะแนน
ร้อยละ 20
8.2.2 ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) มีค่าน้ําหนัก
แต่ละสาขาวิชาตามที่กําหนด
8.2.3 ผลการทดสอบวัดความถนัดที่กําหนด โดยมีคา่ น้ําหนักแต่ละสาขาวิชาตามที่กําหนด คือ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
8.2.4 ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ
20 (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
จากนั้นนําค่าน้ําหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด มาตัดสินผลโดยแยกตามขนาดกลุม่ โรงเรียนโดยเรียงลําดับจาก
ผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยร่วมกับการพิจารณาการเลือกอันดับสาขาวิชาของผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้า
ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัย
ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่ นการคัดเลือก โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์
http://www.acad.nu.ac.th (กองบริการการศึกษา) หรือที่ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission
(งานรับเข้าศึกษา) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2555
10. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555
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11. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2555
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องสอบสัมภาษณ์ โดยให้เตรียมหลักฐานดังนี้
11.1 บัตรประจําตัวนักเรียน พร้อมสําเนา (รับรองสําเนาถูกต้อง) หรือบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
(รับรองสําเนาถูกต้อง)
11.2 เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสําเนา (ถ้ามี)
12. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 26 ธันวาคม 2555
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
http://www.acad.nu.ac.th หรือ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission

ที่เว็บไซด์

13. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
13.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ และพิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.acad.nu.ac.th/register ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556
13.3 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 5-6 มกราคม 2556
14. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET
วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556
16. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

