2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผูใ้ หญ่ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณ สมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การ
ดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปี การศึกษา
สุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรงเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่า
รังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) จัดสอบในครั้งที่ 1/2559 (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558)
7. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 แล้ว นักเรียนต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนาผลการสอบที่ได้มารายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
9. เมื่ อ เข้ า ศึ ก ษาเป็ น นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 จะต้ อ งพั ก อาศั ย หอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น ยกเว้ น นิ สิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสาเร็จการศึกษา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง, สาขาวิชาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัตว์
- ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
- ไม่เป็นผู้ทมี่ ีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือ ตาบอดสี
2. คณะวิทยาศาสตร์
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.2 ต้องไม่มีลักษณะความพิการตามรายละเอียดที่แต่ละหลักสูตรกาหนด ดังนี้
3.2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน พิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิท
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3.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน พิการทางสายตา คือ ตาบอดสี และตาบอดสนิท
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อ
นวัตกรรม และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
4.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
- ไม่เป็นผูม้ ีที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
- ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
- ไม่มีความพิการมือทั้งสองข้าง
5. คณะศึกษาศาสตร์
5.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี), สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เท่านั้น
- มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
5.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ตากว่
่ า 2.00
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือ ตาบอดสี
- มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ไม่เป็นโรคหรือมีความผิดปกติทเี่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.75
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 3.00
2.3 ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือต้องเคยเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลการประกวดในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
1.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
2. นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ส มั ค รในข้ อ 1 ทุ ก คน ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากทั ก ษะในแต่ ล ะด้ า นตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้น นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการเข้าร่วมประกวด
โครงการ “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ระดับประเทศ จะสามารถเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกในโครงการลูกพระฆเนศ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนรับที่จัดสรรในคณะต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษา ส่วนนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ดาวรุ่ง
ลูกทุ่งนเรศวร” ระดับประเทศ รอบสุดท้าย จะได้รับคะแนนเพิ่ม 20 คะแนน ในการคัดเลือกเข้าโครงการฯ
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3. ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) และจานวนรับแต่ละประเภท
ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านดนตรี
3.1.1 กีตาร์
3.1.2 เบสกีตาร์
3.1.3 กลองชุด
3.1.4 ทรัมเป็ต
3.1.5 สไลด์ทรอมโบน
3.1.6 แซ็กโซโฟน
3.1.7 เครื่องประกอบจังหวะ

จานวน
2 คน
จานวน
2 คน
จานวน
2 คน
จานวน
2 คน
จานวน
2 คน
จานวน
2 คน
จานวน
3 คน
รวมจานวน 15 คน
3.2 ด้านนักร้อง
จานวน
10 คน
3.3 ด้านหางเครื่อง (DANCER)
จานวน
20 คน
รวมทั้งสิ้น
45 คน
4. การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด้านศิลปวัฒ นธรรมมหาวิทยาลัย
นเรศวร
5. ผู้สมัครทุกคนจะต้องทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ด้านนักร้อง และด้านหางเครื่อง (DANCER)
ในเสาร์วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.4 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในแต่ละด้าน
1. ด้านดนตรี
1.1 ความสามารถในการบรรเลงดนตรี
30 คะแนน
1.2 เทคนิคในการบรรเลงดนตรี
30 คะแนน
1.3 การแสดงออกหน้าเวที
20 คะแนน
1.4 ความสามารถหลากหลาย (การบรรเลงดนตรีชนิดอื่นๆ)
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
2. ด้านขับร้อง
2.1 ความไพเราะของน้าเสียง
2.2 ความชัดเจนของอักขระ
2.3 เทคนิคในการขับร้องเพลง
2.4 การแสดงออกรวมทั้งอารมณ์เพลง
2.5 ความหลากหลายในการขับร้องเพลง

20
20
20
20
20
รวม 100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3. ด้านหางเครื่อง (DANCER)
3.1 ความสวยงามของท่าทางการแสดง
20 คะแนน
3.2 ความต่อเนื่องของการแสดง
30 คะแนน
3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามโจทย์ที่คณะกรรมการได้ตั้งขึ้น
30 คะแนน
3.4 อารมณ์ในการแสดง
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
2.5 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
2. ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ด้านขับร้อง ด้านหางเครื่อง (DANCER)

4
3. นาผลผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ด้านขับร้อง ด้านหางเครื่อง (DANCER) เข้าที่ประชุม
ของคณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่ อพิจารณาตัดสินผลของแต่ละคณะ/
หลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งนี้ การตัดสินผลจากคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
2.6 การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร
1. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน
1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาที่ได้กาหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
1. ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่ 115 พฤศจิกายน 2558 โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์พร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กาหนดโดยนา
ใบสมัครมายื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
2. ให้ผู้สมัครนาหลักฐาน (ดูข้อ 2.7) มายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 250 บาท
2.7 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครืออินเทอร์เน็ต
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. แฟ้มสะสมผลงานที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
2.8 การตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบกลาง (Admissions) ประจาปี
การศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้ กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม
2559 และมหาวิท ยาลัยจะไม่พิจารณาการยื่นขอสละสิท ธิ์ การขอลาออก หรือการขอยกเลิกการรายงานตัวดังกล่าว
จนกว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประจาปีการศึกษา
2559 จะดาเนินการเสร็จสิ้น
______________________________________
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559
2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
รหัสสาขา

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

1. ด้านดนตรี , 2. ด้านขับร้อง และ 3. ด้านหางเครื่อง (DANCER)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1001

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

1002

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1003

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

1004

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

1005

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1006

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

คณะวิทยาศาสตร์
1007

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1008

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

1009

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

1010

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

1011

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

1012

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1013

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1014

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1015

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1016

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1017

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1018

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1019

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

จานวนรับ

6
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559
2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) ต่อ
รหัสสาขา

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

1. ด้านดนตรี, 2. ด้านขับร้อง และ 3. ด้านหางเครื่อง (DANCER)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
1020 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
1021

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1022

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1023

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

1024

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)

1025

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.)

1026

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

คณะนิติศาสตร์
1043 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์
1044

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา

1045

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

1046

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

1047

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1048

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

1049

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1050

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี

จานวนรับ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559
2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) ต่อ
รหัสสาขา

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

1. ด้านดนตรี , 2. ด้านขับร้อง และ 3. ด้านหางเครื่อง (DANCER)
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
1051

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

1052

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

1053

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1054

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

1055

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1056

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1057

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1058

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์
1060

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)

1061

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี)

1062

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)

1063

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)

1064

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

1079

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)

1080

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)

1084

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)

1085

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

คณะสังคมศาสตร์
1065

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

1066

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

1067

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

1068

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

จานวนรับ
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จานวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559
2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) ต่อ
รหัสสาขา

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา

1. ด้านดนตรี , 2. ด้านขับร้อง และ 3. ด้านหางเครื่อง (DANCER)
วิทยาลัยนานาชาติ
1070

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

1071

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

1072

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1081

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

จานวนรับ

