ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
-----------------------------มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556 ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
ดังต่อไปนี้
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน
4. โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

(Young Scientist Competition)
5. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นําเชียร์กีฬา
6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
7. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
10. โครงการสําหรับผู้ที่มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียนอยู่ในอันดับ 1-5 ของโรงเรียน โรงเรียนสามารถ
ส่งได้ทั้ง 5 คน
3) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจเล่าเรียน อย่างเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรค เหล่านี้
คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่าง
ร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (เดือนตุลาคม 2555)
8) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
9) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นนิสิต
คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนจบ
การศึกษา
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1.2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75
1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์
1) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50

3
3) หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ, สาขาวิ ช า
วิศ วกรรมเครื่ องกล, สาขาวิชาวิ ศ วกรรมวั สดุ , สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อม และสาขาวิ ชา
วิศวกรรมเคมี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
1.2.4 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบท)
1) รับนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร
ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
2) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.85
4) มีผลคะแนนสอบประกอบการพิจารณาคัดเลือก :
4.1 คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
30 %
4.2 คะแนนสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 20 %
4.3 คะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 50 %
5) คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติเฉพาะพิเศษของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
5.1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
ได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด
กับรัฐบาล ตามระเบียบ และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย มีสาระสําคัญพอสรุปได้ดังนี้
5.1.1) หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับราชการ หรือทํางาน หรือเข้า
รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
5.1.2) หากไม่ยินยอมรับราชการ หรือทํางาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมภายใน
เวลาที่กําหนดตามคําสั่งดังกล่าว
จะต้องชดใช้ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเงินจํานวน
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
5.2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
5.2.1) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ
หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอามรณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรค
ประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality
Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality
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Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.2.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อ
ผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.2.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิด
อันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่าง
ละเอียดแล้ว
- ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/24 หรือ 20/40
5.2.6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่
ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด
(speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและ
เซลล์ประสาทการได้ยิน(sensorineural hearing loss)
5.2.7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจ
ร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้
คณบดี/ผู้อํานวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี
ตรวจเพิ่มเติมได้
5.2.8) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- รับเฉพาะนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
หรือชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัตติ าม
ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2544 ในโรงเรียนเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรทีต่ งั้ อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด
กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

1.2.5 คณะเภสัชศาสตร์
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
1) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
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3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ดังต่อไปนี้
3.1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
3.2) ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กําหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่
จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยต้องทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้
ผูกพันให้ ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
3.3) จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือ
ความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.3.1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
3.3.2) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)
โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือBorderline
Personality
3.3.3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายหรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
3.3.4) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น
- โรคลมชั ก ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ (โรคลมชั ก ที่ ไ ม่ มี อ าการชั ก
มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือ
เป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิด
พยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตเรื้อรัง
- ภาวะติดสารเสพติดให้โทษ
3.3.5) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3.3.6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24
ทั้งสองข้าง
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- สายตาข้างดีต่ํากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
3.3.7) หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40db )
จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน(Sensorineural
hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
4) ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
จะต้องเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตเวช ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
1) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.25
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เตรียม Portfolio และใบแสดงผลการเรียน (รับรองผลการเรียน)
มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
1.2.6 คณะสหเวชศาสตร์
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 150 เซนติเมตร
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
4. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/12 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
1.2.7 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
1.2.8 คณะมนุษยศาสตร์
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
- สนใจเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนด้านศิลป์-ฝรั่งเศส
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
- รายวิชาภาษาไทยต้องได้ผลการเรียนเกรด 4 อย่างน้อย 2 ภาคเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา
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1.2.9 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 2.50
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.80
3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
- ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
- ไม่มีความพิการมือทั้งสองข้าง
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 3.00
5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 2.50
1.2.10 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.00
1.2.11 คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
1.2.12 วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ํากว่า 3.00
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1.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
2) ผลคะแนนของแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบการตัดสินผลในกรณีที่
ผู้สมัครมากกว่าจํานวนรับที่ประกาศไว้โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยเพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป
3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกณฑ์การตัดสินผล ดังนี้
- ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 30
- ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 20
- ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 50
จากนั้นนําค่าน้ําหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด มาตัดสินผลโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้
คะแนนมากไปหาน้อยเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ต่อไป
4) มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์กรณีที่นักเรียนเลือก 5 ลําดับแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่า
เป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก
1.4 การสมัครอันดับการเลือก
1.4.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดโดยนําใบสมัครมา
ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 1.5)
1.4.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้ไม่เกิน 5 ลําดับ
1.5 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
1.5.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 1.6) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1.5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
1.6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6) โรงเรียนพิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์อันดับ 1-5 ของโรงเรียน และดําเนินการส่ง
รายชื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 5 คน พร้อมกันนี้ขอให้โรงเรียนทําหนังสือรับรองผล
การคัดเลือก และถ่ายเอกสารดังกล่าว (พร้อมนี้ให้โรงเรียนรับรองสําเนาถูกต้อง) ให้แก่
นักเรียนถือมาสมัครด้วยตนเองทุกคน
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1.7 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
1.7.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
1.7.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
_______________________________________
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จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มผี ลการเรียนเป็นเลิศ
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1002

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2

คณะวิทยาศาสตร์
1010

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

3

1011

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

3

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1015

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

1016

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5

1017

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2

1018

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2

1019

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2

1020

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

2

1021

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2

1022

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2

คณะแพทยศาสตร์
1030

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)

5

คณะเภสัชศาสตร์
1031

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

5

1032

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

5
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1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มผี ลการเรียนเป็นเลิศ
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะสหเวชศาสตร์
1035

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

1

1036

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1

1037

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

1

1038

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

1

1078

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

1

คณะนิติศาสตร์
1043

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

2

คณะมนุษยศาสตร์
1044

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา

2

1045

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

2

1046

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

2

1047

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

5

1048

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

2

1050

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี

2

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1051

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

1

1052

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

3

1053

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

5

1055

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

2

1058

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

10

1059

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

10
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1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มผี ลการเรียนเป็นเลิศ
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะศึกษาศาสตร์
1060

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

2

คณะสังคมศาสตร์
1067

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

10

วิทยาลัยนานาชาติ
1070

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

10

1071

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

10

1072

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

10

รวมทั้งสิ้น

132
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2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการความทราบแล้วนั้น เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรี ยนที่ผ่านการคัด เลือกเข้ าค่ายฝึ กอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้สมัครสอบต้องมี
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนิสิตตามโครงการดังกล่าว ประจําปี
การศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี หรือ
ชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ หรือดาราศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.00
4) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
6) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
7) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา
โดยความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (ค่าย 2)
9) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)
ตามที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
10) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
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11) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้น
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายใน
มหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา
12) ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ หลังสําเร็จการศึกษา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.2.2 คณะวิทยาศาสตร์
1) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 2
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 2
2.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาอุตสาหการ,
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
2.2.4 คณะเภสัชศาสตร์
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
- ผ่านการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 2 ในทุกสาขาวิชาไม่เกิน 2 ปี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- คุณสมบัติอื่นๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าเรียนหลักสูตรเภสัชกรรมศาสตร
บัณฑิต

16
- ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
จะต้องเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตเวช ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
- ผ่านการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 2 ในทุกสาขาวิชาไม่เกิน 2 ปี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการให้เตรียม Portfolio และใบแสดงผลการเรียน (รับรองผลการ
เรียน) มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
2.2.5 คณะสหเวชศาสตร์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 150 เซนติเมตร
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
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4) หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
- กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/12 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2.6 คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
2.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
2) ผลคะแนนของแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบการตัดสินผลในกรณีที่
ผู้สมั ครมากกว่า จํ านวนรั บที่ประกาศไว้ โดยเรี ย งคะแนนจากมากไปหาน้ อยเพื่ อให้ ได้ ผู้มีสิทธิ์เ ข้ ารั บการตรวจ
ร่างกายและสอบสัมภาษณ์ต่อไป
3) มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์กรณีที่นักเรียนเลือก 5 ลําดับแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่า
เป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก
2.4 การสมัครอันดับการเลือก
2.4.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดโดยนําใบสมัครมา
ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 2.5)
2.4.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้ไม่เกิน 5 ลําดับ
2.5 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
2.5.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 2.6) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กั น ยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2.5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
2.6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
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4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6) สําเนาใบเกียรติประวัติการเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 2
จํานวน 1 ฉบับ

2.7 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
2.7.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
2.7.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย
เพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
_______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามารฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1002

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2

คณะวิทยาศาสตร์
1009

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

5

1010

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

5

1011

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

5

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1015

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

1016

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5

1017

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2

1018

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2

1020

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

2

1021

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2

1022

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2

คณะเภสัชศาสตร์
1031

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

5

1032

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

5

คณะสหเวชศาสตร์
1035

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

1

1036

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1

1037

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

1

1038

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

1

1078

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

1
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามารฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะนิติศาสตร์
1043

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

2

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1056

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

5
55
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3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน
ตามที่สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนั บสนุนการวิจัย (สกว.) ดําเนิน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความ สามารถพิเศษและมีแวว
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในระดับแนวหน้าต่อไปใน
อนาคต
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา
โดยความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ต้องเป็ นผู้ ผ่า นการคั ด เลือกโครงการพั ฒนาอั จฉริย ภาพทางวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สําหรับเด็กและเยาวชน จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)
ตามที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
9) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
10) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้น
นิ สิ ต คณะทั น ตแพทยศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึ ก ษาศาสตร์ จ ะต้ อ งพั ก อาศั ย ภายใน
มหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา
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3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
นักเรียนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75
3.2.2 คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- ผ่า นการคั ดเลื อกโครงการพัฒ นาอั จฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สําหรับเด็กและเยาวชน
3.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ และวิศวกรรมเคมี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
3.2.4 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
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3.4 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
2) ผลคะแนนของแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบการตัดสินผลในกรณีที่
ผู้สมัครมากกว่าจํานวนรับที่ประกาศไว้โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยเพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป
3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, สาขาวิชา
การออกแบบสื่ อ นวั ต กกรรม และสาขาวิ ช าออกแบบทั ศ นศิ ล ป์ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผล คื อ นํ า ผลสอบวั ด ผล
ภาคปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ ถ้ามีผู้ผ่านการสอบมากกว่าจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะนําผลคะแนนของการ
ทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มาตัดสินโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยเพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ต่อไป
4) มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์กรณีที่นักเรียนเลือก 5 ลําดับแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่า
เป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก
3.5 การสมัครอันดับการเลือก
3.5.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดโดยนําใบสมัครมา
ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 3.6)
3.5.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้ไม่เกิน 5 ลําดับ
3.6 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
3.6.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 3.7) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
3.6.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
3.7 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6) สําเนาใบเกียรติประวัติการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
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2.8 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
2.8.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
2.8.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1002

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5

คณะวิทยาศาสตร์
1010

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

3

1011

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

3

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1015

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

1016

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5

1017

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2

1018

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2

1019

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2

1020

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

2

1021

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2

1022

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2

คณะศึกษาศาสตร์
1060

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

2

รวมทั้งสิ้น
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4. โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
ตามที่ สํ า นั ก พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ โดยศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์บริหารการจัดการเทคโนโลยีจัดประกวด
โครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้รู้จักคิดค้นพัฒนาโครงงาน, สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถ
นําไปพัฒนาต่อหรือเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมอื่นได้ โดยเปิดกว้างในเกือบทุกสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งจะทําให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าต่อไปในอนาคต
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา
โดยความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ต้องผ่านการคัดเลือกการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist
Competition) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในระดับภาคเหนือตอนล่าง
8) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
9) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
10) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้น
นิ สิ ต คณะทั น ตแพทยศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึ ก ษาศาสตร์ จะต้ อ งพั ก อาศั ย ภายใน
มหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา

27
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ
4.2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75
4.2.2 คณะวิทยาศาสตร์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- ชนะการแข่งขันลําดับ 1-3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานฯ
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานฯ
4.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมเคมี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
- ผ่านการคัดเลือก YSC รอบแรก
4.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
2) ผลคะแนนของแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบการตัดสินผลในกรณีที่
ผู้สมัครมากกว่าจํานวนรับที่ประกาศไว้โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยเพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป
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3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, สาขาวิชา
การออกแบบสื่ อ นวั ต กกรรม และสาขาวิ ช าออกแบบทั ศ นศิ ล ป์ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผล คื อ นํ า ผลสอบวั ด ผล
ภาคปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ ถ้ามีผู้ผ่านการสอบมากกว่าจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะนําผลคะแนนของการ
ทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มาตัดสินโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยเพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ต่อไป
4) มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์กรณีที่นักเรียนเลือก 5 ลําดับแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่า
เป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก
4.4 การสมัครอันดับการเลือก
4.4.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดโดยนําใบสมัครมา
ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 4.5)
4.4.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้ไม่เกิน 5 ลําดับ
4.5 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
4.5.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 4.6) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กั น ยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
4.5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
4.6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
7) สําเนาสัญญาทุนที่ผ่านโครงงานรอบแรก (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4.7 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
4.7.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
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4.7.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2555
4. โครงการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1002

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2

คณะวิทยาศาสตร์
1009

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

5

1010

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

3

1011

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

3

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1015

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

1016

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5

1017

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2

1018

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2

1020

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

2

1021

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2

1022

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2

รวมทั้งสิ้น
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5. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นําเชียรกีฬา
5.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา
โดยความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
8) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
9) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
5.2 คุณสมบัติเฉพาะ
5.2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75
5.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
5.2.3 คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.30
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5.2.4 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.75
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า
3.00
5.3 คุณสมบัติความสามารถทางด้านกีฬา
มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี โดยมีการ
แข่งขันกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
2. เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
3. เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติที่ดําเนิน การโดยสํานักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการโอลิมปิก
แห่งประเทศไทย
4. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือระดับประชาชน
ได้อันดับที่ 1 – 3
5. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชนและทั่วไปในการ
แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและได้อันดับที่ 1 – 3
6. เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกีฬาและได้อันดับที่ 1 ใน
ประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
7. ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาดังต่อไปนี้
7.1 เทควันโด
7.2 คาราเต้-โด
7.3 เรือพาย
7.4 เปตอง
7.5 ลีลาศ
7.6 ยูโด
7.7 ตะกร้อ
7.8 ยิงปืน
7.9 เทเบิลเทนนิส
7.10 ว่ายน้ํา
7.11 เทนนิส
7.12 แบดมินตัน
7.13 กรีฑา
7.14 ครอสเวิร์ด
7.15 บริดจ์
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5.4 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่สมัคร 40 คะแนน
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ตามชนิดกีฬาที่สมัคร
40 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์, แสดงประวัติและผลงาน
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
5.5 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
2) ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและผู้นําเชียร์กีฬา ถ้ามีผู้ผ่านเกินกว่าจํานวน
รับ มหาวิทยาลัยจะนําผลคะแนนของการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) นํามาเรียงคะแนนจากมาก
ไปหาน้อย เพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าไปสอบสัมภาษณ์ต่อไป
3) มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์กรณีที่นักเรียนเลือก 5 ลําดับแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือก
ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก
5.6 การสมัครอันดับการเลือก
5.6.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2555 โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อม
ติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดโดยนําใบสมัครมายื่นพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 5.7)
5.6.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้ไม่เกิน 5 ลําดับ
5.7 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
5.7.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 5.8) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กั น ยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
5.7.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
5.8 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6) แฟ้มสะสมผลงานที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
7) เอกสารรับรองความประพฤติของโรงเรียน
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5.9 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
5.9.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
5.9.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
5. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้นําเชียร์กฬี า
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1002

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1015

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

1017

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1051

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

1

คณะสังคมศาสตร์
1067

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

5

วิทยาลัยนานาชาติ
1070

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

1071

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

4

1072

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

รวม

21
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6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
6.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา
โดยความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
8) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
9) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
6.2 คุณสมบัติเฉพาะ
6.2.1 คณะมนุษยศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
- สามารถขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทยได้
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
- ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับดีมาก หรืออาจารย์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยเป็นผู้สัมภาษณ์
6.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.00
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6.3 ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
1. ด้านดนตรีไทย
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นเมือง หรือเคยเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขันบรรเลงดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นเมืองประเภทเดี่ยวหรือประเภทรวมวง ในระดับจังหวัด , ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา , ระดับภาค หรือระดับประเทศ เป็นต้น
2. ด้านดนตรีสากล
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลหรือวงโยธวาทิต หรือเคยเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขันบรรเลงดนตรีสากลหรือวงโยธวาทิตประเภทเดี่ยวหรือประเภทรวมวง ในระดับจังหวัด , ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา , ระดับภาค หรือระดับประเทศ เป็นต้น สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลและมีทักษะการบรรเลง
ดนตรีประกอบจังหวะในระดับดี
3. ด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หรือเคยเข้าร่วม
ประกวด/แข่ ง ขั น ขั บ ร้ อ งเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ในระดั บ จั ง หวั ด , ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา , ระดั บ ภาค หรื อ
ระดับประเทศ เป็นต้น
4. ด้านนักแสดง
ผู้สมัครจะต้องมีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย , ด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง , ด้านนาฏศิลป์สากล
(DANCER) หรือทักษะการแสดงละคร หรือพิธีกร เป็นต้น เคยเข้าร่วมประกวด/แข่งขันที่ต้องใช้ทักษะดังกล่าว
ข้างต้นในระดับจังหวัด , ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , ระดับภาค หรือระดับประเทศ เป็นต้น สามารถแต่งหน้า ทํา
ผม หรือออกแบบเครื่องแต่งกายได้
6.4 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
1. ประเภทดนตรีไทยและดนตรีสากล
1.1 จังหวะในการบรรเลงดนตรีเดี่ยว
10 คะแนน
1.2 ทํานองในการบรรเลงดนตรีเดี่ยว
10 คะแนน
1.3 อารมณ์ในการบรรเลงดนตรี
10 คะแนน
1.4 ความสามารถในการบรรเลงดนตรี
10 คะแนน
1.5 เทคนิคในการบรรเลงดนตรี (ทักษะการอ่านโน๊ตดนตรี)
30 คะแนน
1.6 การแสดงออกหน้าเวที
10 คะแนน
1.7 ความสามารถหลากหลาย (การบรรเลงดนตรีชนิดอื่นๆ)
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
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2. ประเภทขับร้อง
2.1 ความไพเราะของน้ําเสียง
2.2 ความชัดเจนของอักขระ
2.3 จังหวะ
2.4 ทํานอง
2.5 การแสดงออกรวมทั้งอารมณ์เพลง
2.6 ความหลากหลายในการขับร้องเพลง

20
20
10
10
20
20
รวม 100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3. ประเภทนักแสดง
3.1 ความสวยงามของท่าทางการแสดง
20 คะแนน
3.2 ความต่อเนื่องของการแสดง
30 คะแนน
3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามโจทย์ที่คณะกรรมการได้ตั้งขึ้น
30 คะแนน
3.4 อารมณ์ในการแสดง
10 คะแนน
3.5 ภาพรวมของท่าทางการแสดง
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
6.5 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
2) ผู้ ผ่า นการทดสอบความสามารถทางด้ า นศิลปวั ฒ นธรรม ถ้ า มี ผู้ผ่า นเกิ น กว่ า จํ า นวนรั บ
มหาวิทยาลัยจะนําผลคะแนนของการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) นํามาเรียงคะแนนจากมากไป หาน้อย
เพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าไปสอบสัมภาษณ์ต่อไป
3) มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์กรณีที่นักเรียนเลือก 5 ลําดับแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่า
เป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก
6.6 การสมัครอันดับการเลือก
6.6.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดโดยนําใบสมัครมา
ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 6.7)
6.6.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้ไม่เกิน 5 ลําดับ
6.7 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
6.7.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 6.8) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กั น ยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
6.7.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
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6.8 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6) แฟ้มสะสมผลงานที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
7) เอกสารรับรองความประพฤติของโรงเรียน
6.9 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
6.9.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
6.9.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

6.1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
คณะมนุษยศาสตร์
1075

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

20

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1052

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
รวม

1
21

6.2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1052

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
รวม

1
1

6.3 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1015

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

1017

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2

คณะมนุษยศาสตร์
1074

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

20

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1052

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

1

รวม

25

รวมทั้งสิ้น

47
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7. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
7.1. คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง
พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา
โดยความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
8) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
9) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
7.2 คุณสมบัติเฉพาะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ํากว่า 2.30
2) สอบความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จัดสอบ (ตามตารางสอบภาคผนวก 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สอบวัดความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์และหลักการจัดองค์ประกอบเบื้องต้น
(100 คะแนน)
2.2 สอบวัดความรู้ด้านหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (100 คะแนน)
หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา ได้แก่
- ดินสอ EE, HB, 2B, 6B ยางลบฯ
- อุปกรณ์ในการวาดรูประบายสีตามความถนัดของแต่ละบุคคล
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7.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร
2) พิจารณาคะแนนสอบความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม โดยต้องได้คะแนนรวม 2 รายวิชา
ไม่ต่ํากว่า 50 % และนํามาเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย เพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบ
สัมภาษณ์
ในการนี้ มหาวิทยาลัย อาจประกาศให้ผู้สอบผ่านความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม มากหรือ
น้อยกว่าจํานวนที่ประกาศรับก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคะแนนสอบและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
เข้าศึกษาต่อของหลักสูตร จากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
3) มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์กรณีที่นักเรียนเลือก 1 ลําดับแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่า
เป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก
7.4 การสมัครอันดับการเลือก
7.4.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดโดยนําใบสมัครมา
ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 7.5)
7.4.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้ไม่เกิน 1 ลําดับ
7.5 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
7.5.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 7.6) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กั น ยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
7.5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
7.6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
7.7 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
7.7.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
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7.7.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
7. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1023

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

20
รวมทั้งสิ้น

20
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8. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถทางด้านทัศนศิลป์
8.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง
พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา
โดยความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
8) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
9) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
8.2 คุณสมบัติเฉพาะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์, สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.30
2) มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โดยให้นําสําเนาเอกสารหลักฐาน
แนบมาพร้อมกับใบสมัคร หากไม่มีถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
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4) ผู้ ส มั ค รทุ ก คนจะต้ อ งสอบความถนั ด ทางด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบในวั น ที่ 14
ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามตารางสอบภาคผนวก 1) สอบความถนัดทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ มีรายละเอียดดังนี้
4.1) วาดเส้น 100 คะแนน
- วาดภาพด้วยดินสอดําแสดงความสามารถในการวางวัตถุ 3 มิติ และ
ความสามารถในการแสดงแสงและเงา (ปฏิบัติตามโจทย์ที่คณะกรรมการ
กําหนด)
4.2) ความถนัดทางด้านการออกแบบ 100 คะแนน
- สร้างภาพไม่จํากัดเทคนิค เพื่อแสดงแนวคิดสร้างสรรค์ (ปฏิบัติตามโจทย์
ที่คณะกรรมการกําหนด)
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องมาสอบในสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
2. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา ได้แก่
- ดินสอ EE, HB, 2B, 6B ยางลบ ฯลฯ
- อุปกรณ์ในการระบายสีตามความถนัดของแต่ละบุคคล
5) มีแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อนํามาใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ (ในกรณีสอบผ่านความ
ถนัดทางศิลปะและการออกแบบ
8.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
2) พิจารณาคะแนนสอบความถนัดทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยต้องได้คะแนนรวม 2
รายวิชา ไม่ต่ํากว่า 50 % และนํามาเรียงลําดับคะแนนโดยพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 15 อันดับแรกของแต่
ละหลักสูตร/สขาวิชา ให้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
ในการนี้ มหาวิทยาลัย อาจประกาศให้ผู้สอบผ่านความถนัดทางด้านศิลปะและการออกแบบ
มากหรือน้อยกว่าจํานวนที่ประกาศรับก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคะแนนสอบและคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการเข้าศึกษาต่อของแต่ละสาชาวิชา จากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
3) มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์กรณีที่นักเรียนเลือก 3 ลําดับแล้ว ยังไม่ผ่านการคัดเลือกให้ถือว่า
เป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก
8.4 การสมัครอันดับการเลือก
8.4.1 ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th โดยกรอก
รายละเอียดการสมัครในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดแล้ว
ให้ผู้สมัครนํามายื่นหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 8.5)
8.4.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับการเลือกได้ไม่เกิน 3 ลําดับ
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8.5 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
8.5.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 8.6) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กั น ยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
8.5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
8.6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6) แฟ้มสะสมผลงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการเรียน การร่วมกิจกรรม และหลักฐานแสดงว่า
เคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ หากไม่มีถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกโครงการนี้
8.7 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
8.7.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
8.7.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
8. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1024

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)

15

1025

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.)

15

1026

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

15

รวมทั้งสิ้น
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9. โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
9.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง
พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา
โดยความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
8) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
9) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
9.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
- ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยอยู่ในระดับดีมากหรืออาจารย์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยเป็นผู้สอบสัมภาษณ์
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
- สามารถขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทยได้
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
- สามารถขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากลได้
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9.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขา
2) ผลจากคะแนนสอบภาคปฏิบัติ ถ้ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินกว่าจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะ
นําผลจากคะแนนของการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) นําคะแนนมาเรียงจากมากไปหาน้อย เพื่อให้ได้ผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ต่อไป
9.4 การสมัครอันดับการเลือก
9.4.1 ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th โดยกรอก
รายละเอียดการสมัครในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดแล้ว
ให้ผู้สมัครนํามายื่นหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 9.5)
9.4.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับการเลือกได้ไม่เกิน 1 ลําดับ
9.5 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
9.5.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 9.6) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
9.5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
9.6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6) แฟ้มสะสมผลงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการเรียนการร่วมกิจกรรม และเอกสาร
แสดงการได้รับรางวัลการประกวดด้านนาฏศิลป์ และดนตรี
9.7 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
9.7.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556

50
9.7.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
9. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวนรับ

คณะมนุษยศาสตร์
1074

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

20

1075

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

20

1076

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

25

รวมทั้งสิ้น

65
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10. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์
10.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือ ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2551 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง
พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทําโดย
ความไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
8) ต้องเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2556
9) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 แล้ว นักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกําหนด
10) เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
10.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) ต้องมีหลักฐานว่าเป็นบุตรผู้ประกอบการร้านแว่นตา
2) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 3.50
4) ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
5) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/12 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
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10.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1) พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
2) สอบสัมภาษณ์
10.4 การสมัครอันดับการเลือก
10.4.1 ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th โดยกรอก
รายละเอียดการสมัครในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนดแล้ว
ให้ผู้สมัครนํามายื่นหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กําหนด (ดูข้อ 10.5)
10.4.2 อันดับการเลือก ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับการเลือกได้ไม่เกิน 1 ลําดับ
10.5 ยื่นหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/อัตราค่าสมัคร
10.5.1 ให้ผู้สมัครนําหลักฐาน (ดูข้อ 10.6) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติระหว่างวันที่ 15-16
กันยายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
10.5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท
10.6 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2) สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสําเนา
ถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4) หลักฐานว่าเป็นเจ้าของกิจการร้านแว่นตา หรือบุตรของเจ้าของกิจการร้านแว่นตา เช่น ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

10.7 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบรับตรง (โควตา) และ
ระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
10.7.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตามโครงการฯ เมื่ อ มารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2556
10.7.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้สมาคม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอ
สละสิทธิ์
การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจําปีการศึกษา 2556 จะดําเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวนรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556
10. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์
คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

รหัสสาขา

จํานวน
รับ

คณะสหเวชศาสตร์
1078

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

2
รวมทั้งสิ้น

2

11. ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
โครงการต่อไปนี้
11.1 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นําเชียร์กีฬา
11.2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
11.3 โครงการสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
11.4 โครงการสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
12. สอบภาคปฏิบัติและทดสอบความสามารถพิเศษ (เฉพาะโครงการตามข้อ 11)
วันที่ 14 ตุลาคม 2555
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์
http://www.acad.nu.ac.th (กองบริการการศึกษา) หรือที่ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission
(งานรับเข้าศึกษา)
14. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
15. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
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16. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เว็บไซด์ http://www.acad.nu.ac.th หรือ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission
17. รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2555
ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เพื่อตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2556
18. ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ และพิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.acad.nu.ac.th/register
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556
19. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 5 – 6 มกราคม 2556
20. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)
วันที่ 1 มีนาคม 2556
21. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET
วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2556
22. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

