ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558 ในลักษณะการจัดสรรจานวนรับให้แก่นักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มี
พัฒนาการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาตามขนาดใหญ่ กลาง เล็ก อย่างเท่าเทียมกัน
1.3 เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 กลุ่มบุคคล ได้แก่
2.1.1 นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
2.1.2 นักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน ประเภทชั้นเรียน
2.1.3 ผู้ท่ีกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนทีต่ ั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ กาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจติ ร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3. การแบ่งกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่าที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวน 230 คนขึน้ ไป
กลุ่มที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 100-229 คน
กลุ่มที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 ไม่เกิน 99 คน
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4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
2. ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลังศึกษาในปี
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษา
สุดท้ายของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ กาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3. เป็นผู้ที่มรี ่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ
อาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผรู้ ับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เ คยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ดให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ใ นกรณี ค วามผิด อั น กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน 2557)
7. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557 แล้ ว นักเรียนต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ ที่
โรงเรียนกาหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผลการสอบที่ได้มา
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ
สามารถ และจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทีม่ ีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
9. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นนิสิต
คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสาเร็จ
การศึกษา
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ
4.2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกสาขาวิชา
- ต้องเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เท่านั้น
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสอบข้าง และ/หรือ ตาบอดสี
4.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์, สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
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4.2.3 คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ทิ ี่
ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและ
ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. มีปัญหาทางจิต เวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis disorders) โรคประสาทรุนแรง
(severe neurosis disorders) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial
personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทาง
จิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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 ชาชี พ
เวชกรรม
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
อย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 สองข้าง
- สายตาข้างดี ต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สดุ แล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
7. หูห นวกหรื อ หู ตึ ง (threshold ของการได้ ยิ น สู งกว่ 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. ผู้สมัครต้องมีภูมิลาเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ใน
จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
2. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. ต้องมีคณ
ุ สมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบ
การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
3.1 หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับราชการ หรือทางาน หรือเข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมตามคาสั่งของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
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3.2 หากไม่ยินยอมรับราชการ หรือทางาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมภายในเวลาที่กาหนดตาม
คาสั่งดังกล่าว จะต้องชดใช้ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเงินจานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
4. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจาก
โรค อาการของโรค หรือความพิก ารอั นเป็ นอุ ปสรรคต่ อการศึ กษา การปฏิบัติ งาน และการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
ดังต่อไปนี้
4.1 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่
โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาท
รุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders)
โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผล
ให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลีย่ ที่ความถี่ 500 – 2,000
เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech
discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์
ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ คณะกรรมการแพทย์ผตู้ รวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีอย่าง
น้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
4.6.1 ตาบอดสีอย่างรุนแรง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
4.6.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน
นั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
คณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้
5. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จ ทาให้ราชการเสียหาย ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต
ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามทาสัญญการเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะส่งชื่อ นามสกุล
และเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลนั้นไปยังสานักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดาเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์ สอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้
มีสิทธิไ์ ด้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ได้ให้สัตยาบันกันไว้
แล้ว
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4.2.5 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
2. ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กาหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการพิจารณา
การจัดสรรฯ โดยต้องทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล
กับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
3. จะต้ องมี สุข ภาพสมบู ร ณ์แ ข็ งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรื อ ความพิ ก าร อัน เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
3.2 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรคประสาทรุนแรง
(severe neurotic disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial
personality disorders หรือ borderline personality disorders
3.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม อาทิ โรคเรื้อรัง โรคเท้าช้าง
3.4 โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมี
การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่าง
ถาวร
- ภาวะไตเรื้อรัง
- ภาวะติดสารเสพติดให้โทษ
3.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
3.7 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40db ) จากความผิดปกติทางประสาท
และการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
4. ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่ างกายและสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการทดสอบ
ทางด้านจิตเวช หากผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
4.2.6 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกหลักสูตร
- ต้องเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เท่านั้น
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, และ
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท), สาขาวิชาชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล (ตรีควบโท)
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.50
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4.2.7 คณะสหเวชศาสตร์
1. ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสหเวชศาสตร์ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา
- ต้องเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เท่านัน้
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
- มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่มีปัญหาทางจิตเวชชั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรคประสาทรุนแรง
(severe neurotic disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial
personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทาง
จิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่มีปัญหาทางจิตเวชชั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรคประสาทรุนแรง
(severe neurotic disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial
personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทาง
จิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
6. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
- ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ดังนี้
- ตาบอดทั้งสองข้าง
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/12 ทั้งสองข้าง
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
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4..2.8 คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อ ม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
1. ต้องเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
2.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรคประสาท
รุนแรง (severe neurotic disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ
antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
2.4 โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย
3 ปีโดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่อ
อวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
2.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รบั การแก้ไขอย่างดีทสี่ ุดแล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2.7 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 db) จากความผิดปกติทางประสาท
และการได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้าได้รบั การรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะโรคตรวจเพิ่มเติมได้
2.9 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จ
ขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา
2.10 คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินจิ คณะกรรมการ
3. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในระดับดี โดยได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
4. ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการทดสอบทาง
จิตเวช หากผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรต้องสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
4.2.9 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
1) หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการประชาสั ม พั น ธ์ และหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
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2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
- ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
- ไม่มีความพิการมือทั้งสองข้าง
4.2.10 คณะศึกษาศาสตร์
1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) และสาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)
- ต้องเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ หรือแผนการ
เรียนสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี),
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)
- ต้องเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
5. จานวนรับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558
จานวนทั้งสิ้น 2,697 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก /
ค่าน้าหนัก และจานวนรับ หน้า 11-16
6. ระเบียบการ
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์
http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission และ http://www.admission.nu.ac.th
7. การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
7.1 การสมัคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้
ไม่เกิน 2 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาที่ได้กาหนดไว้ก่อนการสมัคร หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามที่กาหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การเข้าศึกษา
7.2 ขั้นตอนการสมัคร
7.2.1 ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th ระหว่าง
วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2557 (ขั้นตอนการสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์)
7.2.2 พิมพ์ใบชาระเงิน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
และชาระเงินค่าสมัครทีธ่ นาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ต้องชาระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1-21
พฤศจิกายน 2557
7.3 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคัดเลือก คนละ 250 บาท
7.4 เอกสารการสมัคร
7.4.1 ผู้สมัครรวบรวมเอกสารการสมัครให้โรงเรียน ระหว่างวันที่ 2-22 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดดังนี้
1. ใบสมัครทีต่ ิดรูปถ่าย และชาระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว (ประทับตราธนาคาร)
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน 1 ฉบับ
4. ผู้สมัคร คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องส่งสาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
และบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
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ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้
หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้
7.4.2 โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร และรวบรวมเอกสารการสมัครส่งให้มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 2-22 พฤศจิกายน 2557
7.4.3 โรงเรียนกรอกผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ผ่านระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์
http://www.admission.nu.ac.th และส่งเอกสารผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2557
ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัครของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกฯ และเอกสาร
ผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ภายในวันที่ 2-22 พฤศจิกายน 2557 โดยส่งทางไปรษณีย์ ถึง งานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
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 ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
(PAT: Professional and 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
6) PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
8.1.4 ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ 20
(เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องใช้คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน 2557)
เท่านั้น
8.2 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ ดังนี้
8.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (GPA) มีค่าน้าหนักคะแนน
ร้อยละ 20
8.2.2 ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) มีค่าน้าหนัก
แต่ละสาขาวิชาตามที่กาหนด
8.2.3 ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT: Professional and Aptitude Test)
โดยมีคา่ น้าหนักแต่ละสาขาวิชาตามที่กาหนด คือ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
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8.2.4 ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ
20 (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
จากนั้น ทาการคานวณคะแนนรวมตามค่าน้าหนักที่ใช้แต่ละสาขาวิชา มาตัดสินผลโดยแยกตามขนาดกลุ่มโรงเรียน
โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยร่วมกับการพิจารณาการเลือกอันดับสาขาวิชาของผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สอบผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ตามจานวนทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในสาขาวิชานั้น และการตัดสินผลการสอบคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่
สิ้นสุด
9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่ นการคัดเลือก โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 5 มกราคม 2558
10. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 7-9 มกราคม 2558
11. สอบสัมภาษณ์
วันนที่ 10 มกราคม 2558
12. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 14 มกราคม 2558
มหาวิ ทยาลั ยประกาศรายชื่ อผู้ ที่ ผ่า นการคัด เลื อ กเข้า ศึก ษา โดยผ่ านระบบเครื อข่ ายอิน เทอร์ เ น็ต ที่ เว็ บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th
13. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
13.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ และพิมพ์ใบชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2558
13.2 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 24-25 มกราคมม 2558
14. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
15. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET
วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2558
16. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18

สิงหาคม พุทธศักราช 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

