
เดมิ เปลี่ยนแปลงเป็น
1 ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบนั 18  สิงหาคม  2560 18  สิงหาคม  2560
2 2.1 ระเบยีบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th 21 สิงหาคม  2560 ถึง 21 สิงหาคม  2560 ถึง

 28  ธนัวาคม  2560  10 มกราคม  2561
2.2  รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet   22-28  ธนัวาคม  2560 4-10  มกราคม  2561
ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th 

3 ผู้สมัครพมิพใ์บสมัครและส่งเอกสารการสมัครที่โรงเรียนพร้อม  22-28  ธนัวาคม  2560 4-10  มกราคม  2561
ช าระเงินค่าสมัคร 500 บาท

4 โรงเรียนกรอกผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ผ่านระบบเครือข่าย Internet  22  ธนัวาคม 2560  ถึง 4-15  มกราคม  2561
และส่งผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ใหม้หาวทิยาลัย 5 มกราคม 2561

5 โรงเรียนพมิพใ์บช าระเงินจากระบบ และน าไปช าระเงินผ่านธนาคาร  22 ธนัวาคม 2560 ถึง 4-15  มกราคม  2561
ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 5 มกราคม 2561

6 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและเอกสารการสมัครส่งใหม้หาวทิยาลัย  22  ธนัวาคม  2560 ถึง 4-19  มกราคม  2561
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 12 มกราคม 2561

7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 18  เมษายน 2561 12  เมษายน 2561
8 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวดัพษิณุโลก 24-25  เมษายน 2561 19-20  เมษายน 2561
9 สอบสัมภาษณ์ 26  เมษายน 2561 21  เมษายน 2561
10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังสุดทา้ย 27  เมษายน 2561 25  เมษายน 2561

11 มหาวทิยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหส้มาคมอธกิารบดีแหง่ประเทศ
ไทยเพื่อตัดสิทธิเ์คลียร่ิงเฮ้าส์ (Clearing House)

12 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิเ์คลียร่ิงเฮ้าส์ (Clearing House) 3-6 พฤษภาคม 2561 3-6 พฤษภาคม 2561

13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 8  พฤษภาคม 2561 8  พฤษภาคม 2561

14 ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10-20 พฤษภาคม 2561 10-20 พฤษภาคม 2561

15 รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปน็นิสิต / แสดงคุณวฒิุ และ ผลคะแนนสอบ O-NET 26-29 กรกฎาคม  2561 26-29 กรกฎาคม  2561

16 เปดิภาคเรียน ปกีารศึกษา 2561 14  สิงหาคม 2561 14  สิงหาคม 2561

"แก้ไขเปลี่ยนแปลง"

หมายเหต ุ :   ก าหนดการอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) 
ประจ าปีการศึกษา 2561

ปฏทิิน (รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตา)

 30  เมษายน 2561 30  เมษายน 2561

ล าดบั รายการ
วัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ



  
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
  มหาวิทยาลยันเรศวร  จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2561 ในลักษณะการจัดสรรจ านวนรบัให้แก่นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ  โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

     1.  วัตถุประสงค ์ 
1.1  เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
1.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มี 

พัฒนาการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสใหแ้ก่โรงเรียนและสถานศึกษาตามขนาดใหญ่ กลาง เล็ก อย่างเท่าเทียมกัน 
1.3  เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง  ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ 
         

2.  กลุ่มเป้าหมาย   
2.1 กลุ่มบุคคล ได้แก่  

2.1.1 นักเรียนท่ีก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2554 
2.1.2 นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการจัด 

การศึกษานอกโรงเรียนประเภทช้ันเรียน 
2.1.3 ผู ้ที ่ก าลังศึกษาใน ชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา        

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์   พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  
สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และอุทัยธานี    

 

3. การแบ่งกลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มที่  1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  ได้แก่   โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่าท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2560  จ านวน  230  คนขึ้นไป 
กลุ่มที ่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  ได้แก่  โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่าท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2560  ระหว่าง  100-229  คน   
กลุ่มที ่3 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก   ได้แก่  โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่าท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2560  ไมเ่กิน 99 คน 
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4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
4.1  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.  เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ก าลังศึกษาในปี
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย 
การด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3)  พุทธศักราช 2544 หรือก าลังศึกษาในช้ันเรียนปี
การศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ ก าแพงเพชร  ตาก  
นครสวรรค์   พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และอุทัยธานี    

3.  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ  
น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 

4.  เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถช าระเงินค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 
5.  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระท าโดยประมาท

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
6.  เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
 7.  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว นักเรียนต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  และน าผลการสอบที่ได้มารายงานตัว
เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 8.  มหาวิทยาลัยส่งรายช่ือผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์         
เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 

9.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ  

       10.  เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตช้ันปีที่ 1  จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น    ยกเว้นนิสิตคณะ
ทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จะต้องพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จ
การศึกษา 

4.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
       4.2.1  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

         1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร, และสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ 
             และสิ่งแวดล้อม  

-  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
              2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ  
                               เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

-  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
   หรือแผนการเรียนสายศิลป์ค านวณ 
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   3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชา 
    ภูมิศาสตร์ 

-  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
      -  ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  
4.2.2  คณะวทิยาศาสตร์  
         1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ  
             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        - ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียน 
          สายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชา 
      ฟิสิกส์ประยุกต์ 
       - ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

4.2.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
          ผู้ทีจ่ะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร  

-  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
4.2.4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
         1.  หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต  

 1.1 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 
  การศึกษา 

 1.2  ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้น ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ภายในแฟ้มสะสมผลงาน 
                                     จะประกอบไปด้วย 

  - ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ ท่ีผู้สมัครเคยท ามาจนถึงปัจจุบันลงใน 

                    กระดาษขนาดไม่เกิน A3 โดยมีจ านวนไม่เกิน 15 แผ่น 

- รายละเอียดประวัติส่วนตัว(CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ลงใน 

  กระดาษขนาด A4 โดยมีจ านวนไม่เกิน 2 แผ่น พิมพ์ด้วยตัวอักษร Font Thai Hiramit, 

  ขนาด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง 

 หมายเหตุ  :  ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

ก. แฟ้มสะสมผลงานเป็นการน าเสนอผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่หลากหลาย     ที่แสดง

ถึงความเป็นตัวตนของผู้สมัคร มากท่ีสุด และแสดงถึงทักษะความสามารถท่ีเชื่อมโยงกับการเรียน

ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม 

ข. ควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงานบนกระดาษขนาดไม่เกิน A3 โดยมีจ านวนไม่เกิน 15 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้าของ

กระดาษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุช่ือ-นามสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มผลงาน  

หากผลงานมีขนาดใหญ่กว่า A3 สามารถถ่ายรูปหรือถ่ายเอกสารย่อให้มีขนาดไม่เกิน A3 ได้ 
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ง. รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบด้วย ช่ือ-

นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงานด้านอื่นๆ ที่

แสดงถึงทักษะความสามารถ และความคิดความอ่านของตนท่ีผ่านมา เช่น การเข้าอบรม การเข้า

ค่าย การเดินทางท่องเที่ยว การเข้าประกวดแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ทักษะ ความสามารถพิเศษ

อื่นๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์,  สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาทัศนศิลป ์

  2.1 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดท้ังสองข้าง หรอืมีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 
   การศึกษา 

  2.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ามาแสดง 
      ในวันสอบสัมภาษณ์ ภายในแฟ้มสะสมผลงานจะประกอบไปด้วย 

  -  ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ามาจนถึงปัจจุบันลงใน 

           กระดาษขนาดไมเ่กิน A4 ไม่จ ากัดจ านวนหน้า 

-  รายละเอยีดประวัตสิ่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  

   พิมพ์ด้วยตัวอักษร Font Thai Hiramit, ขนาด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วย 

   ลายมือตัวบรรจง 

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงานเป็นการน าเสนอผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่ 

หลากหลาย  ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สมัครมากที่สุด และแสดงถึงทักษะ 

ความสามารถท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนในศาสตร์สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษาต่อ 

ข. ควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงานบนกระดาษขนาดไม่เกิน A4 ไม่จ ากัดจ านวนหน้า (ใช้ได้ทั้งสองหน้า 

    ของกระดาษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุช่ือ-นามสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้า 

    ของแฟ้มผลงาน 

ง. รายละเอียดประวตัิส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  
 ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุ วัน เดอืน ปีเกิด ประวัตการศึกษาจนถึงปัจจุบัน รวมไป 
 ถึงประวัติผลงานด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ และความคิดความอ่าน 
 ของตนที่ผ่านมา เช่น การเข้าอบรม การเข้าค่าย การเดินทางท่องเที่ยว การเข้า 
 ประกวดแข่งขันและรางวัลทีไ่ด้รับ ทักษะ ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี  
     กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4.2.5  คณะทันตแพทยศาสตร์   หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
1.  ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์ ท่ีเรียนรายวิชาชีววิทยา 
2.  มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว 
3.  ก่อนเข้าศึกษาสามารถท าสัญญาเพื่อรับราชการภายหลังส าเรจ็การศึกษาตามระเบียบ และ

เงื่อนไขของรัฐบาล  มีสาระส าคญัพอสรุปได้ดังนี ้
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  3.1 หากไม่ส าเร็จการศึกษา (ไม่ว่าโดยสาเหตุใดก็ตาม) ต้องเสียค่าปรับเป็นเงินตามระยะเวลาที่มี  
สภาพเป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   โดยคิดค านวณตามส่วนเฉลี่ยจากจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ทุน
ทั้งหมด 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 3.2  หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับราชการ หรือท างานตามค าสั่งของส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน 
  3.3  หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการ หรือท างาน (ตามข้อ 3.2) จะต้องชดใช้ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็น 
จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)   

 3.4  กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้าง  แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนเงินที่จะต้อง
ชดใช้ตามข้อความในข้อ 3.3 จะลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลารับราชการไปบ้างแล้ว 
 3.5  หากส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเข้ารับราชการหรือท างานได้ เพราะขาดคุณสมบัติตาม 
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518  ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงินตาม  
ข้อ 3.3  ภายใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญา 
  

 อนึ่ง  ในการท าสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาดังกล่าวข้างต้น  จะต้องมีผู้ค้ าประกันด้วย โดยสาระส าคัญ
ของสัญญาค้ าประกันและผู้ค้ าประกัน  มีดังน้ี 

1.  ยอมรับผิดตามความรับผิดของนิสิต 
2.  เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้มีคุณสมบัติ หรือมีหลักทรัพย์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  ถ้าไม่มีบิดา และมารดา จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  คือ เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ

ข้าราชการทหาร ต ารวจ ที่มียศตั้งแต่ร้อยเอก หรือร้อยต ารวจเอกข้ึนไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 
4 ข้ึนไป หรือมีหลักทรัพย์ 

หมายเหตุ : การด าเนินการตามข้อดังกล่าวข้างต้น  จะต้องท าเป็นสัญญาแนบท้ายสัญญาการเป็นนิสิตด้วย             
4.  ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์   โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ

ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ        
ทันตกรรม ดังต่อไปนี้ 

      4.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต 
(psychotic disorders)  โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders)  บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด 
antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมปถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
  4.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด
ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
 4.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 
และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 4.4 ความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม 
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         4.5  ความผิดปกติในการได้ยินท้ังสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ 
สูงกว่า 40 เดซิเบล  และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70      
จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
           4.6  ความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตา
แล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
                    4.7  ภาวะตาพร่องสีทุกสี  (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
          4.8  โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
   5.  ผู้สอบผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  จะต้องน าผลการตรวจสุขภาพ และผล
การตรวจทางจิตเวชจากแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการก าหนดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
   6.  ผู้สอบผ่านข้อเขียน  ต้องเข้ารับการทดสอบความพร้อมในการศึกษา  และความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เช่น ความสามารถในการแยกแยะสี  การตรวจร่างกายโดยละเอียด และการตรวจทางจิตเวช) 
 หมายเหตุ :  

- ผู้สมัครสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ และการตรวจทางจิตเวชล่วงหน้าได้  (ไม่เกิน 180 วัน นับถึงวัน
สุดท้ายของการสมัคร) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดูรายช่ือโรงพยาบาล และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อไปรับการ
ตรวจสุขภาพ  ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th   

- ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  ผู้สมัครสามารถส่งผลการตรวจสุขภาพและการตรวจสุขภาพจิตล่าช้าได้ไม่เกิน 30 
วัน นับจากวันประกาศผลข้อเขียน แต่ทั้งนี้ต้องส่งก่อนวันปฐมนิเทศและท าสัญญาเพื่อรับราชการของนิสิตทันตแพทย์ 

- กรณีที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ตรวจสุขภาพและตรวจทางจิตเวชเพิ่มเติมนั้น ผู้สอบข้อเขียนรายดังกล่าว
จะต้องน าผลการตรวจเพิ่มเติมมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความพร้อมใน
การศึกษา และความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

- การตัดสิทธ์ิเข้าศึกษาอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติ คณะฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน เป็นผู้พิจารณาตัดสิน  ซึ่งผลการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.2.6  คณะพยาบาลศาสตร์ 
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติที่
ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต        จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่  โรคจิต (psychosis disorders) โรคประสาทรุนแรง 

(severe neurosis disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  โดยเฉพาะ antisocial   personality disorders หรือ 
borderline personality disorders   รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิด  ความพิการอย่าง
ถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

http://www.admission/
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4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 -  โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  
    โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

  -  โรคหัวใจระดับรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพ      
เวชกรรม 

 -  โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ 
    อย่างถาวร 

  -  ภาวะไตวายเรื้อรัง 
 -  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 - สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
 - สายตาข้างดี ต่ ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 
 - ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

7. หูหนวกหรือหูตึง  (threshold   ของการได้ยินสูงกว่า  40 dB)  จากความผิดปกติทาง
ประสาทและการได้ยิน (sensorincural hearing loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

8. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ท่ีคณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา   ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายบุคคลเพิ่มเติมได้  

9. ระบุการตรวจร่างกายเกี่ยวกับอวัยวะส าคัญในการรับรู้ของประสานทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก การ
รับรส และประสานจากการสัมผัส 

10. ต้องมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 
11. มีหลักฐานการฉีดวัคซีนไวรัสตับอับเสบบีและโรคอีสุกอีใสในกรณีที่ยังไม่เคยป่วยเป็นอีสุกอีใส 
12. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าผลการตรวจร่างกายมาในวันสอบ

สัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ท้ังนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้ที่ ได้ที่ 
http://www.admission.nu.ac.th  และน าแบบฟอร์มการตรวจร่างกายไปตรวจท่ีโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน  

หมายเหตุ  เนื่องจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจ าเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันในโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรค
อีสุกอีใส จึงต้องน าหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์สาขาพยาบาลศาสตร์ 
ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าวหรือไม่ 

4.2.7 คณะเภสัชศาสตร์   
1. หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม 

โดยเป็นการสมควรก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ให้เหมาะสม  โดยยึดหลักการส าคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ 
และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

1.1 เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
1.2 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังส าเร็จ 

การศึกษาแล้ว  โดยต้องสามารถท าสัญญาผู้พันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาล
กับมหาวิทยาลัย 

http://www.admission/
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1.3 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปน้ี 
        1.3.1  มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น 
โรคจิต (psychotic disorders)  โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic)  โรค
บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders โดยเฉพาะ antisocial personality disorders  หรือ borderline 
personality disorders  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

1.3.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   

1.3.3  เป็นโรคไมต่ิดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

1.3.4 มีความพิการทางร่างกายอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

1.3.5  มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 -
2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score)  น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลส์ประสาทการได้ยิน (sensorincural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
   1.3.6  โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึง่มิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ
สถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา การปฏิบตัิงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 หมายเหตุ   
 1.  หากผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูก   
ตัดสิทธ์ิการศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 2.  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 3.  หากตรวจพบตาบอดสี/ตาพร่องสี จากการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม เพื่อตรวจรายละเอียดความผิดปกติของตาบอดสี/ตาพร่องสี และส่งผลการตรวจให้ทางคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์  เพื่อให้คณะฯ ได้รับทราบประวัติทางตาบอดสี/ตาพร่องสี 
และสามารถการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเง่ือนไขในการรับเข้าศึกษา 
 4.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องได้รับการทดสอบสุขภาพจิต จากคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและวางแผน
การศึกษาท่ีเหมาะสมให้แก่นิสิต  
 5.  ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นิสิตอาจต้องเข้ารับการเจาะเลอืดเพื่อหาภมูิคุ้มกันโรคไวรัสตับอับเสบบี และโรค
อีสุกอีใส และในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับระเบียบและข้อปฏิบัติของ
สถานฝึกปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดไว้ 
 4.2.8  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ ทุกหลักสตูร   
-  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์  
   เท่านั้น 
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2. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์,  
     สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค และสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท) 

- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีตอ่เนื่องโท)  

-  ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  5 ภาคเรียน ไมต่่ ากว่า 3.50 

4.2.9  คณะสหเวชศาสตร์ 
  1.  ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสหเวชศาสตร์ ทุกหลักสูตร  

-  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  
   เท่านั้น 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชากายภาพบ าบดั 
-  ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
-  ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
-  ไม่มีปัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรง 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชาเทคโนโลยหีัวใจและ 
     ทรวงอก และหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต   

-  ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
-  ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารังสีเทคนคิ 
-  ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
-  ไม่มีโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึง่มิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค 
   ศิลปะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจรา่งกายเห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 
   ตามประกาศจากส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะก าหนด 

  โดยให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละหลกัสูตร/สาขาวิชาน าผลการตรวจร่างกายตามที่ก าหนด
ข้างต้น ดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 
   - ผลการตรวจตาบอดสรีุนแรงทั้งสองข้าง (ยกเว้นสาขาวิชารังสีเทคนคิ) 
   - ผลทดสอบสุขภาพจติ (เฉพาะสาขาวิชากายภาพบ าบัด) 
   - หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพตามที่ส านักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
     ก าหนด (เฉพาะสาขาวิชารังสีเทคนิค) 
 หมายเหตุ :  

- ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค 
ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th    

4.2.10  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
       1.  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์เท่านั้น 

  2. ต้องมีสุขภาพสมบรูณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น 
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 
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 2.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงาน 
 2.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders)  โรคประสาท

รุนแรง (severe neurotic disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ 
antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders  
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

2.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลใหเ้กิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น 
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเทา้ช้าง 

1.4 โรคไม่ตดิต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เช่น  
-  โรคลมชักที่ยังไมส่ามารถควบคมุได้ (โรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

 โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได)้ 

- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่อ 
                                      อวัยวะอย่างถาวร 

- ภาวะไตวายเรื้อรัง 
 -  โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

2.5  ตาบอดส ี
2.6  ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

   -  สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง 
   -  สายตาข้างดตี่ ากว่า 6/12 เมือ่ได้รับการแก้ไขอย่างดีทีสุ่ดแล้ว 
   -  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมติ ิ

2.7  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผดิปกติทางประสาท
และการไดย้ิน (sensorineural hearing loss)  ถ้าได้รบัการรักษาแล้วไมด่ีขึ้น 

2.8  โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดร้ะบไุว้ ที่คณะกรรมการแพทยผ์ู้ตรวจร่างกายเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะโรคตรวจเพิ่มเติมได้ 

2.9  ผู้เข้าศึกษาท่ีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมลู หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จ
ขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธ์ิการศึกษา 

 2.10  คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ 
3.  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในระดับดี โดยไดร้ับการรับรองจากสถานศึกษา 
4.  ผู้สอบผ่านการคัดเลือก มสีิทธ์ิเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารบัการทดสอบ

ทางจิตเวช  หากผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์  หลักสตูร 

การแพทย์แผนไทยประยุกตบ์ณัฺฑติ 
4.2.11  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร   
      1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการธรุกิจ และสาขาวิชาการเงิน 
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   ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ  ดังนี้ 

1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบตัิงาน 
1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders)  โรคประสาทรุนแรง 

(severe neurotic disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial 
personality disorders หรือ borderline personality disorders  รวมถึงปัญหาทาง   
จิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

1.3 โรคตดิต่อในระยะตดิต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอยา่งถาวร อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง 

1.4 โรคไม่ตดิต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ได้แก ่
โรคตดิต่อสารเสพติดใหโ้ทษ 

1.5 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
และการไดย้ิน (sensorineural hearing loss)  ถ้าได้รบัการรักษาแล้วไมด่ีขึ้น 

1.6 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดท้ังสองข้าง 
1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง 
1.8 ผู้เข้าศึกษาท่ีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้น

ภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธ์ิการศึกษา 
1.9 คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

2. หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
2.1  ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดท้ังสองข้าง หรือ ตาบอดสีทั้งสองข้าง 
2.2  ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 
2.3  ไม่มีความบกพร่องทางมือท้ังสองข้าง 

4.2.12 คณะศึกษาศาสตร์   
1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา 

(หลักสูตร 5 ปี)  
 -  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ เท่านั้น  
 -  ไมเ่ป็นผูม้ีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูดและการสื่อสาร 
 -  ไม่มีปัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนอัน 
                  เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู 

2.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 
 -  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนสายวทิย์-คณิต หรือแผนการเรียน 
                  สายศิลปศาสตร์  
 -  ไมเ่ป็นผูม้ีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูดและการสื่อสาร 
 -  ไม่มีปัญหาทางจติเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนอัน 
                  เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู 

3.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ป ี
 -  ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรยีนสายวิทยาศาสตร์ หรือแผนการ 
             เรียนสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือแผนการเรียนสายศิลปศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
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4.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) 
 -  เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียน 

    นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือเป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
    ระดับเยาวชน (ระดับภาคขึ้นไป) และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดบัท่ี 1 – 3 ระดับภาค ภายใน 
    ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับหลงัจากวันที่เปิดรับสมัคร หรือ 
 -  เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาท่ีเข้ารว่มการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกีฬา หรือในรายการแข่งขันที่ 
    สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเปน็ผู้จัดการแข่งขัน และต้องมผีลการแข่งขันได้อันดับที่ 1 – 3  
    ระดับภาค ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับหลังจากวันท่ีเปิดรบัสมัคร หรือ 
 -  เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา ระดับจังหวดั และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดับที่ 1–3  
    ระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับหลังจากวันท่ีเปดิรับสมัคร 

- ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูดและการสื่อสาร 
-  ไม่เป็นผูม้ีปัญหาความพิการทางแขนและขา ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต  
   โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบ   
  วิชาชีพครู 

 หมายเหตุ  :    ผู้สมัครต้องแนบส าเนาเกียรติบัตรแสดงความสามารถด้านกีฬา  มาพร้อมใบสมัคร      
              

5.  จ านวนรับ  
 มหาวิทยาลยันเรศวร  เปิดหลักสตูร/สาขาวิชา ระดับปรญิญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2561                                  
จ านวนทั้งสิ้น 3,366 คน  ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา  คณะ / หลักสตูร / สาขาวิชา / องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก / 
ค่าน้ าหนัก และจ านวนรับ หน้า 16-22 
 

6. องค์ประกอบในการคัดเลือกและเกณฑก์ารตัดสินผล 
ผู้สมคัรต้องใช้คะแนนจากการสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) คะแนนจากการสอบวัดความถนดัทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ ์2561  
6.1 องค์ประกอบในการคัดเลือกของทุกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ยกเว้น คณะทันตแพทยศาสตร ์ (ดูตารางหน้า

16- 21) 
6.1.1  คะแนนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียน  (GPA 5 ภาคเรียน)  ร้อยละ  20 
6.1.2  ผลการทดสอบวดัความถนดัทั่วไป (GAT: General Aptitude Test) มีค่าน้ าหนักแต่ละสาขาวิชา 
        ตามที่ก าหนด 
6.1.3  ผลการทดสอบวดัความถนดัทางวิชาการ และวิชาชีพ (PAT: Professional and Aptitude Test)  
        มีค่าน้ าหนักแต่ละสาขาวิชาตามที่ก าหนด  ประกอบด้วย  6 วิชา คือ  

1)  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  
2)  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์
3)  PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์
4)  PAT 4 ความถนัดทางสถาปตัยกรรมศาสตร ์
5)  PAT 5 ความถนัดครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์
6)  PAT 6 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร ์
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6.2 องค์ประกอบในการคัดเลือกเฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์ (ดตูารางหน้า 17)  
      6.2.1 ผู้สมัครจะต้องสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสอบความถนัด

ทั่วไป (GAT) คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปีการศึกษา 2561 เท่าน้ัน 

6.2.2 ผู้สมัครจะต้องยื่นคะแนน ดังตารางด้านล่างนี้  
 

คะแนนที่ใช ้ ค่าน้ าหนัก เง่ือนไข 
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน) 10% ทั้ ง นี้  ค ะ แ น น แ ต่ ล ะ วิ ช า ต้ อ ง ได้ 

ไม่น้อยกว่า 30%  2.คะแนนทดสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

30% 

3. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  20% 
4. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1) 10% 
5. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาวิทยาศาสตร์ (PAT 2)          30% 
 

6.2.3 การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนของผู้สมัคร จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 6.2.2 จึงจะ

มีสิทธิ์น าคะแนนของผู้สมัครมาเรียงล าดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาคะแนนน้อยที่สุด ผู้ผ่านการคัดเลือกคือผู้ที่มีล าดับ

คะแนนสูงสุดตามจ านวนที่ก าหนด  

 6.3  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการสอบคดัเลือก      
  6.3.1 น าคะแนนที่สอบได้มาค านวณตามองค์ประกอบ และค่าน้ าหนักแต่ละสาขาวิชาตามที่ก าหนด      
(ดูตารางหน้า 16-22) ประกอบเทียบ 1000 
  ตัวอย่างเช่น   ผู้สมัครรหัสวิชา 1001  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  องค์ประกอบและค่าน้ าหนัก 
ดังนี้ GPA = 20%  GAT=30%  PAT1=15%   PAT2=35%   
 คะแนนผูส้มัคร  GPA=2.00  GAT=150  PAT1=150  PAT2=150 
 สูตรค านวณคะแนน 
 GPA 5 ภาคเรยีน  =  เกรดที่ได้ *200/4 
 คะแนน GPA  =  2*200/4 
    =  100  คะแนน 
 สูตรค านวณคะแนน   GAT/PAT  = 10*ค่าน้ าหนัก*คะแนนที่ได/้คะแนนเต็ม 
 คะแนน  GAT = 10*30*150/300  = 150  คะแนน 
 คะแนน  PAT1 = 10*15*150/300  =75  คะแนน 
 คะแนน  PAT2 = 10*35*150/300  = 175  คะแนน  
 คะแนนรวม =  คะแนน GPA5 ภาคเรียน+คะแนน GAT+คะแนนPAT1+คะแนนPAT2 
       (100+150+75+175 = 500 คะแนน) 

6.3.2  การตัดสินผลโดยน าคะแนนรวมที่ค านวณได้ของผู้สมัครทั้งหมดของแต่ละสาขาวิชามาตัดสินผล
โดยแยกตามขนาดกลุ่มโรงเรียนโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย เพื่อให้ได้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับ
ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะ
ถูกตัดสิทธิ์ในสาขาวิชานั้น และการตัดสินผลการสอบคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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7.  ระเบียบการ 
ผู้สมคัรสามารถดาวน์โหลดระเบียบการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th  

8. การสมัคร / อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร   500   บาท 
 8.1  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้สมัคร 
        มหาวิทยาลัยนเรศวรใหผู้้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้ไม่เกนิ 
1 อันดับ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบตัิเฉพาะ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร       
เข้าศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ก่อนการสมัคร  หากมหาวิทยาลยัพบว่า ผู้สมคัรมีคณุสมบัตไิมต่รงตามที่ก าหนดไว้จะถูกตัดสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา  
               8.1.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 
ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2560  โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติด     
รูปถ่ายในช่องที่ก าหนด 

8.1.2  ให้ผู้สมัครน าใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร (ตามข้อ 9 ) และเงินค่าสมัคร 500 บาท        
ยืนหลักฐานการสมัครใหก้ับอาจารย์แนะแนวโรงเรียน (ผู้รับผิดชอบการรับสมัคร)           
 8.2  ข้อปฏิบัติส าหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียน (ผู้รับผิดชอบการรับสมัคร) 
        8.2.1  โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 9)  โดยการเรียง   
ใบสมัครตามเลขประจ าตัวผู้สมัครจากน้อยไปหามาก 

8.2.2  โรงเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์  http://www.admission.nu.ac.th ไปที่เมนู “ส าหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์
ผู้บริหารโรงเรียน” ลอ็กอินเข้าระบบโดยใช้ USER/PASSWORD ที่มหาวิทยาลัยออกให้ 

8.2.3  เมื่อเข้าระบบได้แล้วปฏิบัตดิังนี้ 
     1.  ปรับสถานะการช าระเงินของผู้สมัครและบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียนตาม  

เลขประจ าตัวผู้สมัคร (ตามข้อ 8.2.1)   
2.  พิมพ์รายชื่อผู้สมัครพร้อมผล GPA 5 ภาคเรยีน จากระบบและตรวจสอบความถูกต้องกับใบสมคัร 
3.  พิมพ์ใบช าระเงินจากระบบ (โดยจะออกเป็นยอดรวมของผูส้มัครทั้งหมดและหักค่าตอบแทนแล้ว)  

เพื่อน าไปช าระเงินผ่านธนาคารตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด ขอให้โรงเรียนช าระเงินระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง
วันที่ 5 มกราคม 2561 

8.2.4  โรงเรียนรวบรวมใบสมคัรและหลักฐานการสมัครส่งให้มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
1.  ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 9)   
2.  รายชื่อที่พิมพ์จากระบบ (ตามข้อ 8.2.3 ข้อ2)  ประทับตราโรงเรยีนและลงนามผอ.โรงเรียน 
3.  หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร  (ใบโอนเงินฉบับจริง) 
4. โรงเรียนดาวนแ์บบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน  ได้ที่ ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th   

          และกรอกข้อมูลค่าตอบแทนการสมัครในใบส าคัญรับเงิน,  เซ็นชื่อผู้รับเงิน และส าเนาบัตร 
          ประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) และขอให้ช่วยตรวจส าเนาบัตรประจ าตัว 
          ประชาชนต้องไม่หมดอายุ 
 8.2.5  โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร (ตามข้อ 8.2.4)  และจัดท าหนังสือน าส่งถึง  หน่วยรับเข้าศึกษา  
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธิ์    อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ไม่เกินวันที่  12  มกราคม  2561  โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 
 
 
 

http://www.admission/
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9.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 9.1  ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
 9.2  ใบแสดงผลการเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรยีน (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ 
 9.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับ 

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือ
หมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ 
  

10. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสมัภาษณ์  
   มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่นการคัดเลือก   โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th  วันที่  18  เมษายน   2561 
 

11.  ตรวจร่างกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
วันท่ี  24-25  เมษายน  2561 

 

12.  สอบสัมภาษณ์    
 วันที่  26  เมษายน  2561 

 

13. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  
วันท่ี  27  เมษายน   2561 
มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ 

http://www.admission.nu.ac.th  
 

14. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธิ์เคลียร่ิงเฮ้าส์  
     (Clearing House) 

วันท่ี  30  เมษายน   2561 
 

15. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 
วันท่ี  3-6  พฤษภาคม   2561 

 

16.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
 วันที่   8  พฤษภาคม   2561 
  

17. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
        17.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และพิมพ์ใบช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.admission.nu.ac.th  ระหว่างวันที่  
10-20  พฤษภาคม  2561 และให้น าไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

17.2  พิมพ์ใบก าหนดการยื่นหลักฐานรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ  
รับตรง (โควตา), โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

18.  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET   
 วันท่ี  26-29  กรกฎาคม  2561 
 
 

http://www.admission/
http://www.admission.nu.ac.th/
http://www.admission/
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18. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 
 วันท่ี  14  สิงหาคม  2561 

 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   11  กรกฎาคม   พุทธศักราช   2560 
      
            

                                
              (รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์) 
                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนรับ  3,366   คน

GPA 

(5 ภาคเรียน) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้า (%) วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ

(%) (%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) วิชา (%) (ถ้ามี) (%) วิชา (%) (ถ้ามี)

02020300120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 20 30 71 15 72 35 56

02020300220 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 30 71 15 72 35 56

02020300320 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 20 30 71 15 72 35 42

02020300420 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 20 30 71 15 72 35 35

02020300520 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 20 30 71 15 72 35 28

02020300620 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 20 30 71 15 72 35 28

02020400120 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 20 30 30% 72 50 30% 55

02020400220 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื องส้าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 20 30 20% 72 50 20% 28

02020600120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 30 71 20 72 30 70

02020600220 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 20 30 71 15 72 35 70

02020600320 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 20 30 71 15 72 35 84

02020600420 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 30 71 20 72 30 35

02020600520 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 20 30 71 20 72 30 42

02020600620 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 30 71 20 72 30 56

02020600720 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 30 71 20 72 30 56

02020600820 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 20 30 71 20 72 30 42

คณะเภสัชศำสตร์

PAT (รหัส 71-76)
จ ำนวนรับ

กสพท.(0-30%)

คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

คณะวิทยำศำสตร์

ตำรำงแสดงรหัสสำขำวิชำ คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/องค์ประกอบในกำรสอบ/ค่ำน  ำหนัก และจ ำนวนรับ 

กำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร  ระดับปริญญำตรี ระบบรับตรง (โควตำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85)
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GPA 

(5 ภาคเรียน) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้า (%) วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ

(%) (%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) วิชา (%) (ถ้ามี) (%) วิชา (%) (ถ้ามี)

02020700120 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 10 71 35 73 35 56

02020700220 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกล 20 10 71 35 73 35 56

02020700320 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 10 71 35 73 35 56

02020700420 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 10 71 35 73 35 56

02020700520 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 10 71 35 73 35 56

02020700620 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 20 10 71 35 73 35 35

02020700720 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ งแวดล้อม 20 10 71 35 73 35 28

02020700820 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20 10 71 35 73 35 35

02020800120 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) 20 50 75 30 21

02020800220 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตร 5 ปี) 20 10 25% 71 30 72 20 75 20 25% 21

02020800320 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตร 5 ปี) 20 10 25% 71 20 72 30 75 20 25% 21

02020800420 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตร 5 ปี) 20 10 25% 71 20 72 30 75 20 25% 21

02020800520 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  (หลักสูตร 5 ปี) 20 10 25% 71 20 72 30 75 20 25% 21

02020800620 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร 5 ปี) 20 50 25% 75 30 25% 21

02020800720 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ  (หลักสูตร 5 ปี) 20 50 25% 75 30 25% 21

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์

การออกก้าลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)
75 30

คณะวิศวกรรมศำสตร์

กสพท.(0-30%)
คณะหรือสำขำวิชำ

PAT (รหัส 71-76)
รหัส จ ำนวนรับ

ตำรำงแสดงรหัสสำขำวิชำ คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/องค์ประกอบในกำรสอบ/ค่ำน  ำหนัก และจ ำนวนรับ 

กำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร  ระดับปริญญำตรี ระบบรับตรง (โควตำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

GAT (รหัส 85)

คณะศึกษำศำสตร์

02020800820 20 50 10
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GPA 
(5 ภาคเรียน) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้า (%) วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ

(%) (%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) วิชา (%) (ถ้ามี) (%) วิชา (%) (ถ้ามี)

หลักสูตรศิลปศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา

(หลักสูตร 4 ปี)

02021000120 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 20 30 72 50 30% 112

02021000220 หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 20 30 72 50 30% 28

02021000320 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 30 72 50 30% 28

02021000420 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 20 30 72 50 30% 21

02021100120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 30 72 50 56

02021100220 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 30 72 50 42

02021100320 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 20 30 72 50 30% 21

02021100420 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื องโท) 20 30 72 50 21

02021100520 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื องโท) 20 30 72 35 71 15 72=30% 21

02021200120 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 20 30 72 50 84

02021300120 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 10 20 30% 71 10 72 30 71=30% 72=30% 30 30% 35

คณะสำธำรณสุขศำสตร์

GAT (รหัส 85)

คณะทันตแพทยศำสตร์

ตำรำงแสดงรหัสสำขำวิชำ คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/องค์ประกอบในกำรสอบ/ค่ำน  ำหนัก และจ ำนวนรับ 

กำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร  ระดับปริญญำตรี ระบบรับตรง (โควตำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

คณะพยำบำลศำสตร์

PAT (รหัส 71-76)
จ ำนวนรับ

กสพท.(0-30%)

คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

คณะศึกษำศำสตร์ (ต่อ)

02020800920 20 80 20% 28
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GPA 
(5 ภาคเรียน) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้า (%) วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ

(%) (%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) วิชา (%) (ถ้ามี) (%) วิชา (%) (ถ้ามี)

02021400120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ้าบัด 20 30 72 50 30% 42

02021400220 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 30 72 50 30% 42

02021400320 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 20 30 72 50 30% 42

02021400420 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 20 30 72 50 30% 42

02021400520 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 20 30 72 50 30% 21

02021500120 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 20 30 74 50 42

02021500220 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 20 30 76 50 28

02021500320 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื อนวัตกรรม 20 30 76 50 28

02021500420 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 20 30 76 50 28

02021600120 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 20 80 140

02021700120 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 20 80 21

02021700220 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 20 80 42

02021700320 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี ปุ่น 20 80 42

02021700420 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20 80 21

02021700520 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั งเศส 20 80 28

02021700620 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 80 42

02021700720 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 20 80 21

คณะมนุษยศำสตร์

จ ำนวนรับ

คณะสหเวชศำสตร์

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

PAT (รหัส 71-76)

กำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร  ระดับปริญญำตรี ระบบรับตรง (โควตำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

รหัส

ตำรำงแสดงรหัสสำขำวิชำ คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/องค์ประกอบในกำรสอบ/ค่ำน  ำหนัก และจ ำนวนรับ 

GAT (รหัส 85) กสพท.(0-30%)

คณะนิติศำสตร์

คณะหรือสำขำวิชำ

20



GPA 
(5 ภาคเรียน) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้า (%) วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ

(%) (%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) วิชา (%) (ถ้ามี) (%) วิชา (%) (ถ้ามี)

02021800120 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 20 80 140

02021800220 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที ยว 20 70 71 10 49

02021800320 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 60 71 20 70

02021800420 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 60 71 20 70

02021800520 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 20 50 71 30 56

02021800620 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 20 50 71 30 70

02021800720 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 50 71 30 56

02021900120 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 20 80 25

02021900220 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20 80 14

02021900320 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 20 80 28

02021900420 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 20 80 35

02021900520 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 20 80 98

02021900620 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 20 80 56

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื อการสื อสารธุรกิจ

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ และกำรส่ือสำร

กสพท.(0-30%)GAT (รหัส 85)
คณะหรือสำขำวิชำ

กำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร  ระดับปริญญำตรี ระบบรับตรง (โควตำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

70

คณะสังคมศำสตร์

วิทยำลัยนำนำชำติ

02019600120 20

PAT (รหัส 71-76)

2871 10

รหัส จ ำนวนรับ

ตำรำงแสดงรหัสสำขำวิชำ คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/องค์ประกอบในกำรสอบ/ค่ำน  ำหนัก และจ ำนวนรับ 
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GPA 
(5 ภาคเรียน) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้า (%) วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก วิชา ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต ้าแต่ละ

(%) (%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) วิชา (%) (ถ้ามี) (%) วิชา (%) (ถ้ามี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที ยว

(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยำลัยนำนำชำติ (ต่อ)

20

20

28

กสพท.(0-30%)

กำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร  ระดับปริญญำตรี ระบบรับตรง (โควตำ) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

คณะหรือสำขำวิชำ

20

02019600420

60 71 20

28

2820

60 71

ตำรำงแสดงรหัสสำขำวิชำ คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/องค์ประกอบในกำรสอบ/ค่ำน  ำหนัก และจ ำนวนรับ 

02019600220

60 71 20

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-76)
จ ำนวนรับ

02019600320

รหัส
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
สามัคคีวิทยาคม 1008570101 สามัคคีวิทยาคม 2 1008570108

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 1008570102 เวียงชัยวิทยาคม 1008570201

เทิงวิทยาคม 1008570401 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 1008570202

พานพิทยาคม 1008570501 บุญเรืองวิทยาคม 1008570302

ป่าแดดวิทยาคม 1008570601 พานพิเศษพิทยา 1008570502

แม่จันวิทยาคม 1008570701 นครวิทยาคม 1008570503

แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 1008570901 แม่อ้อวิทยาคม 1008570504
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพาน 1257050000 ดอยงามวิทยาคม 1008570505
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงแสน 1257080000 จันจว้าวิทยาคม 1008570702
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพญาเม็งราย 1257120000 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1008570791
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 1257150000 บ้านแซววิทยาคม 1008570802

วัดถ  าปลาวิทยาคม 1008570902
กลุ่มท่ี 2 แม่สรวยวิทยาคม 1008571001

เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1008570103 วาวีวิทยาคม 1008571002

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1008570107 พญาเม็งราย 1008571201

เชียงของวิทยาคม 1008570301 ไม้ยาวิทยาคม 1008571202

ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1008570303 แม่ต  าตาดควันวิทยาคม (แม่ต  าวิทยา) 1008571203

ปล้องวิทยาคม 1008570402 ขุนตาลวิทยาคม 1008571401

เชียงแสนวิทยาคม 1008570801 ยางฮอมวิทยาคม 1008571402

ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1008570803 สันติคีรีวิทยาคม 1008571501

แม่เจดีย์วิทยาคม 1008571101 แม่ลาววิทยาคม 1008571601

เวียงป่าเป้าวิทยาคม 1008571102 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1008571701

เวียงแก่นวิทยาคม 1008571301 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1008571801

บ้านเทอดไทย 1057315002 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1057309035

เชียงรายวิทยาคม 1157100002 สันติวิทยา 1157100013

สหศาสตร์ศึกษา 1157100051 ลูกรักเชียงของ 1157100018
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 3057200101 เด็กดีพิทยาคม 1157100021

เทศบาล 5 เด่นห้า 3057200105 นุชนาถอนุสรณ์ 1157100042
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่สาย 1257090000

กลุ่มท่ี 3 วัดอ ามาตย์วิทยา 7057040605

ห้วยสักวิทยาคม 1008570104 ชยาภิวัฒน์วิทยา 7057050601

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย (เมืองเชียงราย) 1008570105

ดอนชัยวิทยาคม 1008570106

จังหวัดเชียงราย
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 (ต่อ)
ยุพราชวิทยาลัย 1008500101 ธรรมราชศึกษา 1150100036

วัฒโนทัยพายัพ 1008500102 เชียงใหม่คริสเตียน 1150100038

จอมทอง 1008500201 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1150100041

นวมินทราชูทิศ พายัพ 1008500702 เชียงใหม่มัธยม 1150100068

สันป่าตองวิทยาคม 1008501201 วชิรวิทย์เชียงใหม่ 1150100304

สันก าแพง 1008501301 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไชยปราการ 1250210000

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1150100024 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอดอยเต่า 1250170000

ดาราวิทยาลัย 1150100027 แม่อายวิทยาคม 3050100101

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1150100028

รังษีวิทยา 1150100081 กลุ่มท่ี 3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพร้าว 1250011000 สันติสุข 1008502402
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสารภี 1250190000 แม่ออนวิทยาลัย [ออนเหนือ] 1008502301

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1450011101 บ้านกาดวิทยาคม 1008502201

ไชยปราการ 1008502101
กลุ่มท่ี 2 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1008501202

หอพระ 1008500103 สะเมิงพิทยาคม 1008500801

กาวิละวิทยาลัย 1008500104 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1008500791

แม่แจ่ม 1008500301 แม่หอพระวิทยาคม 1008500602

ราชประชานุเคราะห์ 31 1008500391 แม่แตง 1008500601

เชียงดาววิทยาคม 1008500401 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1008500491

ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1008500501 อรุโณทัยวิทยาคม 1008500402

แม่ริมวิทยาคม 1008500701 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 1050131065

ฝางชนูปถัมภ์ 1008500901 บ้านสันต้นหมื อ 1050130493

พร้าววิทยาคม 1008501101 สันป่ายางวิทยาคม 1050206003

สันทรายวิทยาคม 1008501401 บ้านบ่อแก้ว 1050208022

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1008501501 แม่โถวิทยาคม (บ้านแม่โถ) 1050516027

ฮอดพิทยาคม 1008501601 ฉือจี เชียงใหม่ 1150100146

ดอยเต่าวิทยาคม 1008501701 มาร์มาร่า วิชัยวิทยา 1150100015

อมก๋อยวิทยาคม 1008501801 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1150100022

แม่ตื นวิทยาคม 1008501802 โกวิทธ ารงเชียงใหม่ 1150100033

สารภีพิทยาคม 1008501901 รัตนาเอื อวิทยา 1150100077

สองแคววิทยาคม 1008502401 วชิราลัย 1150100119

เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1150100029 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง 1150100126

พระหฤทัยเชียงใหม่ 1150100030 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงดาว 1250040000

จังหวัดเชียงใหม่
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน 1008550101 สารธรรมวิทยาคาร 1008550602

สตรีศรีน่าน 1008550102 หนองบัวพิทยาคม 1008550603

ปัว 1008550501 เมืองยมวิทยาคาร 1008550604

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปัว 1255050000 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 1008550703

ราชประชานุเคราะห์ 56 (ศึกษาสงเคราะห์น่าน) 1008550791

กลุ่มท่ี 2 ทุ่งช้าง 1008550801

นาน้อย 1008550401 พระธาตุพิทยาคม 1008550902

ท่าวังผาพิทยาคม 1008550601 นาหมื นพิทยาคม 1008551001

สา 1008550701 เมืองลีประชาสามัคคี 1008551002

ยาบหัวนาวิทยา 1008550704 สันติสุขพิทยาคม 1008551101

เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" 1008550901 บ่อเกลือ 1008551201

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองน่าน 1255010001 ไตรเขตประชาสามัคคี  รัชมังคลาภิเษก 1008551301

น่านนคร 1008551401

กลุ่มท่ี 3 ศรีนครน่าน 1008551402

บ่อสวกวิทยาคาร 1008550103 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1008551501

น่านประชาอุทิศ 1008550104 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 1155100001

แม่จริม 1008550201 น่านคริสเตียนศึกษา 1155010003

บ้านหลวง 1008550301 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาน้อย 1255040000

ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1008550502 ตาลชุมพิทยาคม 3055100101

เมืองแงง 1008550503 นันทบุรีวิทยา (พระปริยัติธรรม) 7055010601

มัธยมป่ากลาง 1008550504

จังหวัดน่าน
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 
พะเยาพิทยาคม 1008560101 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1008560103

เชียงค าวิทยาคม 1008560301 พญาลอวิทยาคม 1008560202

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองพะเยา 1256010001 ฝายกวางวิทยาคม 1008560302

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจุน 1256020000 ถ  าปินวิทยาคม 1008560502

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงค า 1256030000 ง าเมืองวิทยาคม 1008560503

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอดอกค าใต้ 1256050000 ขุนควรวิทยาคม 1008560603

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกิ งอ าเภอปง 1256060000 ดงเจนวิทยาคม 1008560901

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกิ งอ าเภอภูซาง 1256080000 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1008560902

พินิตประสาธน์ 1156100001

กลุ่มท่ี 2 ปิยมิตรวิทยา 1156100011

ฟากกว๊านวิทยาคม 1008560102 ประชาบ ารุง 1156100018

จุนวิทยาคม 1008560201 เทศบาล 2 (แม่ต  าดรุณเวทย์) 3056200102

ราชประชานุเคราะห์ 24 1008560291 ราชคฤห์วิทยา 7056010606

เชียงม่วนวิทยาคม 1008560401

ดอกค าใต้วิทยาคม 1008560501

ปงรัชดาภิเษก 1008560601

ปงพัฒนาวิทยาคม 1008560602

แม่ใจวิทยาคม 1008560701

ภูซางวิทยาคม 1008560801

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงม่วน 1256040000

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่ใจ 1256070000

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกิ งอ าเภอภูกามยาว 1256090000

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1456013501

จังหวัดพะเยา
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3  (ต่อ)
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1008540101 ห้วยม้าวิทยาคม 1008540106

พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1008540102 ราชประชานุเคราะห์ 25 1008540291

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเด่นชัย 1254050000 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 1008540402

วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1008540501

กลุ่มท่ี 2 เวียงเทพวิทยา 1008540602

ร้องกวางอนุสรณ์ 1008540201 สรอยเสรีวิทยา 1008540702

ลองวิทยา 1008540301 ม่วงไข่พิทยาคม 1008540801

สูงเม่นชนูปถัมภ์ 1008540401 เทพพิทักษ์วิทยา 1054010003

สองพิทยาคม 1008540601 เจริญราษฎร์ 1154100008

วังชิ นวิทยา 1008540701 เทพนารี 1154100017

เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 1154100026

กลุ่มท่ี 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองแพร่ 1254010001

เมืองแพร่ 1008540103 กีฬาองค์การบริหารส่วนจัดหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 3054100102

ถิ นโอภาสวิทยา 1008540104 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 3054200105

ท่าข้ามวิทยาคม 1008540105 เชตวันวิทยา 7054030606

จังหวัดแพร่
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 
แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) 1008580401 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1008580191

ราชประชานุเคราะห์ 22 1008580391

กลุ่มท่ี 2 สบเมยวิทยาคม 1008580601

ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ 1008580101 เฉลิมรัชวิทยาคม 1008580602

ขุนยวมวิทยา 1008580201 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1008580701

ปายวิทยาคาร 1008580301 สังวาลย์วิทยา 1058204027

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1008580501 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขุนยวม 1258020000

ราชประชานุเคราะห์ 21 1008580591 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปาย 1258030000

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3058200101

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี  3 (ต่อ)
บุญวาทย์วิทยาลัย 1008520101 ไหล่หินวิทยา 1008520302

ล าปางกัลยาณี 1008520102 ประชาราชวิทยา 1008520502

วังเหนือวิทยา 1008520701 เวียงมอกวิทยา 1008520802

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 1252020001 แม่พริกวิทยา 1008520901

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเสริมงาม 1252040000 แม่ทะวิทยา 1008521001

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเถิน 1252080000 แม่ทะประชาสามัคคี 1008521002

แม่ทะพัฒนศึกษา 1008521003

กลุ่มท่ี 2 ห้างฉัตรวิทยา 1008521201

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (เขลางค์นคร) 1008520104 แม่สันวิทยา 1008521202

เสริมงามวิทยาคม 1008520401 เวียงตาลพิทยาคม 1008521203

ประชารัฐธรรมคุณ 1008520501 เมืองปานวิทยา 1008521301

แจ้ห่มวิทยา 1008520601 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 1008521302

เถินวิทยา 1008520801 เมืองปานพัฒนวิทย์ 1008521303

สบปราบพิทยาคม 1008521101 ทุ่งอุดมวิทยา 1008521304

อัสสัมชัญล าปาง 1152100007 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1052101009

มัธยมวิทยา 1152100014 ดอนไชยวิทยา 1057120212

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสบปราบ 1252110000 เคนเน็ตแม็คเคนซี 1152100003

วิชชานารี 1152100004

กลุ่มท่ี 3 อรุโณทัย 1152100011

กิ วลมวิทยา 1008520105 ไชยชุมพลศึกษา 1152100021

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1008520106 ศักด์ิสุนันท์วิทยา 1152100026

โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1008520107 ประชาวิทย์ 1152100034

เมืองมายวิทยา 1008520108 มัธยมศาสตร์ 1152100036

แม่เมาะวิทยา 1008520201 สุนทรศึกษา 1152100088

สบจางวิทยา 1008520202 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่ทะ 1252010000

เกาะคาวิทยาคม 1008520301 กีฬาจังหวัดล าปาง 6052100228

จังหวัดล าปาง
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 1008510101 ทาขุมเงินวิทยาคาร 1008510202

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 1008510102 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1008510302

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่ทา 1251020000 แม่ตืนวิทยา 1008510402

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอป่าซาง 1251060000 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1008510501

ป่าซาง 1008510601

กลุ่มท่ี 2 วชิรป่าซาง 1008510602

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1008510301 น  าดิบวิทยาคม 1008510603

เวียงเจดีย์วิทยา 1008510401 ราชประชานุเคราะห์ 26 1008510691

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเวียงหนองล่อง 1251080000 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1008510701

เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา 1151100001

กลุ่มท่ี 3 เมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" 1151100013

อุโมงค์วิทยาคม 1008510103 ธรรมสาธิตศึกษา 1151100022

บ้านแป้นพิทยาคม 1008510104 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลี 1251040000

แม่ทาวิทยาคม 1008510201

จังหวัดล าพูน
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)

ก าแพงเพชรพิทยาคม 1007620101 ทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยา 1007620103

วชิรปราการวิทยาคม 1007620102 คณฑีพิทยาคม 1007620105

วัชรวิทยา 1007620104 นาบ่อค าวิทยาคม 1007620106

ขาณุวิทยา 1007620401 นครไตรตรึงษ์ 1007620107

พรานกระต่ายพิทยาคม 1007620601 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 1007620108

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอเมืองก าแพงเพชร 1262010001 หนองกองพิทยาคม 1007620109

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอไทรงาม 1262020000 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 1007620110

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอคลองลาน 1262030000 ไทรงามพิทยาคม 1007620201

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอขาณุวรลักษบุรี 1262040000 บ่อแก้ววิทยา 1007620202

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอคลองขลุง 1262050000 สักงามวิทยา 1007620302

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอพรานกระต่าย 1262060000 คลองลานพัฒนาจินดาศักด์ิ 1007620303

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอลานกระบือ 1262070000 โค้งไผ่วิทยา 1007620402

ปางมะค่าวิทยาคม 1007620403

กลุ่มท่ี 2 วังแขมวิทยาคม 1007620502

คลองลานวิทยา 1007620301 วังไทรวิทยาคม 1007620503

สลกบาตรวิทยา 1007620404 พิไกรวิทยา 1007620602

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1007620501 เรืองวิทย์พิทยาคม 1007620603

ลานกระบือวิทยา 1007620701 มัธยมพัชรกิติยาภา ๒ ก าแพงเพชร 1007620702

ทุ่งทรายวิทยา 1007620801 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1007620703

ปางศิลาทองศึกษา 1007620901 โกสัมพีวิทยา 1007621101

ระหานวิทยา 1007621001 องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 3062100101

ซากงราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 3062200104

จังหวัดก าแพงเพชร
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)

ตากพิทยาคม 1007630101 ถนอมราษฎร์บ ารุง 1007630104

ผดุงปัญญา 1007630102 วังประจบวิทยาคม 1007630105

สรรพวิทยาคม 1007630601 โสตศึกษาจังหวัดตาก 1007630192

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอตาก 1263010000 บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1007630201

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอบ้านตาก 1263020000 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 1007630202

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอสามเงา 1263030000 สามเงาวิทยาคม 1007630301

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอท่าสองยาง 1263050000 ยกกระบัตรวิทยาคม 1007630302

แม่ระมาดวิทยาคม 1007630401

กลุ่มท่ี 2 แม่จะเราวิทยาคม 1007630402

ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1007630191 ท่าสองยางวิทยาคม 1007630501

แม่กุวิทยาคม 1007630604 แม่ปะวิทยาคม 1007630602

พบพระวิทยาคม 1007630701 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1007630603

อุ้มผางวิทยาคม 1007630801 นาโบสถ์พิทยาคม 1007630901

ป่าไม้อุทิศ 4 1063207011 วังเจ้าวิทยาคม 1007630902

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอแม่ระมาด 1263040000 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1063020036

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอแม่สอด 1263060000 บ้านแม่อุสุวิทยา 1063020044

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอพบพระ 1263070000 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1163100009

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอวังเจ้า 1263090000 บ้านกล้อทอ 1063208010

เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 3063200205 ราษฎร์ปรีชาวิทยา (ตี มิ ง) 1163100011

ภัทรวิทยา 1163100012

กลุ่มท่ี 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภออุ้มผาง 1263080000

วังหินกิตติวิทยาคม 1007630103 เทศบาล 1 กิตติขจร (เทศบาลเพชรวิทย์) 3063200101

จังหวัดตาก
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
นครสวรรค์ 1007600101 หนองกรดพิทยาคม 1007600502

สตรีนครสวรรค์ 1007600102 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1007600503

นวมินทราชูทิศมัชฌิม 1007600106 เก้าเลี ยววิทยา 1007600601

ชุมแสงชนูทิศ 1007600301 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 1007600602

ตาคลีประชาสรรค์ 1007600701 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1007600702

หนองโพพิทยา 1007600703

กลุ่มท่ี 2 ทหารอากาศอนุสรณ์ 1007600704

หนองบัว 1007600401 ลาดทิพรสพิทยาคม 1007600705

บรรพตพิสัยพิทยาคม 1007600501 ช่องแคพิทยาคม 1007600706

ท่าตะโกพิทยาคม 1007600801 พนมรอกวิทยา 1007600802

ไพศาลีพิทยา 1007600901 ตะคร้อพิทยา 1007600902

ลาดยาววิทยาคม 1007601101 วังข่อยพิทยา 1007600903

เทพศาลาประชาสรรค์ 1007601103 พยุหะพิทยาคม 1007601001

ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ 1007601201 เขาทองพิทยาคม 1007601002

ห้วยน  าหอมวิทยาคาร 1007601401 เขากะลาวิทยาคม 1007601003

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1160100001 วังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยาคม 1007601102

เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1160100015 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1007601202

โพฒิสารศึกษา 1160100018 แม่วงก์พิทยาคม 1007601301

อนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) 1060214002

กลุ่มท่ี 3 จันทร์ฉายวิทยา 1160100033

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1007600103 พยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) 1160100046

บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1007600104 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1460011201

พระบางวิทยา 1007600105 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 3060100101

บึงบอระเพ็ดวิทยา 1007600107 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 3060200104

โกรกพระ 1007600201 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3060200106

ทับกฤชพัฒนา 1007600302 กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 6060000126

วังบ่อวิทยา 1007600402 วัดหนองปลิงวิทยา 7060010401

จังหวัดนครสวรรค์
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
พิจิตรพิทยาคม 1007660101 ท่าเสาพิทยาคม 1007660603

ตะพานหิน 1007660401 ห้วยยาวพิทยาคม 1007660604

บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1007660501 สามง่ามชนูปถัมภ์ 1007660701

ก าแพงดินพิทยาคม 1007660702

กลุ่มท่ี 2 เนินปอรังนกชนูทิศ 1007660703

สระหลวงพิทยาคม 1007660105 หนองโสนพิทยาคม 1007660704

โพธิธรรมสุวัฒน์ 1007660601 วันทีสถิตย์พิทยาคม 1007660802

เขาทรายทับคล้อพิทยา 1007660801 บางลายพิทยาคม 1007661001

สากเหล็กวิทยา 1007660901 โพธ์ิไทรงามวิทยาคม 1007661002

แหลมรังวิทยาคม 1007661003

กลุ่มท่ี 3 ดงเจริญพิทยาคม (ห้วยพุก) 1007661101

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1007660102 วังงิ ววิทยาคม 1007661102

วังกรดพิทยา 1007660103 วชิรบารมีพิทยาคม 1007661201

เมธีพิทยา 1007660104 วังโมกข์พิทยาคม 1007661202

วังทรายพูนวิทยา 1007660201 วัดสระประทุม (มิตรภาพที 54) 1066103019

สรรเพชรอัฏฐมาพิทยาคม 1007660301 บัณฑิตศึกษาลัย 1166100015

ดงเสือเหลืองพิทยาคม 1007660302 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอบึงนาราง 1266010000

วังส าโรงวังหว้า 1007660402 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอโพธ์ิประทับช้าง 1266030000

ทุ่งโพธ์ิพิทยา 1007660403 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอโพทะเล 1266060000

วังตะกูราษฎร์อุทิศ 1007660502 เทศบาลบ้านปากทาง 3066200101

พิบูลธรรมเวทวิทยา 1007660602 เทศบาล 2 ตะพานหิน 3066200302

จังหวัดพิจิตร
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
พิษณุโลกพิทยาคม 1007650101 นาบัววิทยา 1007650202

เฉลิมขวัญสตรี 1007650102 นครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก 1007650203

จ่านกร้อง 1007650103 นครบางยางพิทยาคม 1007650204

เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1007650104 บ่อโพธ์ิวิทยา 1007650205

พุทธชินราชพิทยา 1007650109 ยางโกลนวิทยา 1007650206

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอเมืองพิษณุโลก 1265010001 ราชประชานุเคราะห์ 23 1007650291

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอชาติตระการ 1265030000 สวนเมี ยงวิทยา 1007650302

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอบางกระทุ่ม 1265050000 ชุมแสงสงคราม"อุดรคณรักษ์อุปถัมภ์" 1007650402

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอพรหมพิราม 1265060000 เนินกุ่มวิทยา 1007650501

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอวังทอง 1265080000 บางกระทุ่มพิทยาคม 1007650502

วังมะด่านพิทยาคม 1007650602

กลุ่มท่ี 2 ดงประค าพิทยาคม 1007650603

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1007650110 คันโช้งพิทยาคม 1007650702

นครไทย 1007650201 สฤษด์ิเสนาพิทยาคม 1007650802

ชาติตระการวิทยา 1007650301 หนองพระพิทยา 1007650803

บางระก าวิทยาศึกษา 1007650401 ทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคม 1007650804

ประชาสงเคราะห์วิทยา 1007650403 บ้านกลางพิทยาคม 1007650805

พรหมพิรามวิทยา 1007650601 เนินสะอาดวิทยาคม 1007650806

วัดโบสถ์ศึกษา 1007650701 น  ารินพิทยาคม 1007650807

วังทองพิทยาคม 1007650801 วังพิกุลวิทยศึกษา 1007650808

เนินมะปรางศึกษาวิทยา 1007650901 วังโพรงพิทยาคม 1007650902

ผดุงราษฎร์ 1165100001 ไทรย้อยพิทยาคม 1007650903

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอนครไทย 1265020000 บ้านน  าจวง 1065303027

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอวัดโบสถ์ 1265070000 เซนต์นิโกลาส 1165100002

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอเนินมะปราง 1265090000 อินทุภูติพิทยา 1165100021

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1465011101 เอ.เจ.เนินมะปราง 1165100025

ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 3065100101

กลุ่มท่ี 3 บางกลางท่าวพิทยาคม 3065100102

วังน  าคู้ศึกษา 1007650105 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 3065100103

ท่าทองพิทยาคม 1007650106 วัดจันทร์วิทยา 7065010401

ดอนทองวิทยา 1007650107 สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทชินราช 7065010403

บ้านกร่างวิทยาคม 1007650108

จังหวัดพิษณุโลก
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
เพชรพิทยาคม 1007670101 ซับสมบูรณ์วิทยาคม 1007670504
วิทยานุกูลนารี 1007670102 โคกปรงวิทยาคม 1007670505
หล่มสักวิทยาคม 1007670301 วังใหญ่วิทยาคม 1007670506
หล่มเก่าพิทยาคม 1007670401 เมืองศรีเทพ 1007670602
นิยมศิลป์อนุสรณ์ 1007670501 นาสนุ่นวิทยาคม 1007670603
หนองไผ่ 1007670701 เพชรละครวิทยา 1007670702
บึงสามพันวิทยาคม 1007670801 นาเฉลียงพิทยาคม 1007670703
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอชนแดน 1267020000 ท่าด้วงพิทยาคม 1007670704
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอหล่มสัก 1267030000 ซับบอนวิทยาคม 1007670803
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอหล่มสักเก่า 1267040000 ศรีมงคลวิทยาคม 1007670804
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอวิเชียรบุรี 1267050000 น  าหนาววิทยาคม 1007670901
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอศรีเทพ 1267060000 วังโป่งพิทยาคม 1007671001

วังโป่งศึกษา 1007671002
กลุ่มท่ี 2 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1007671102
ชนแดนวิทยาคม 1007670201 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1007670191
ดงขุยวิทยาคม 1007670202 หน้าศูนย์เครื องมือกล 1067020061
เมืองราดวิทยาคม 1007670402 บ้านบ่อรัง 1067030039
ศรีเทพประชาสรรค์ 1007670601 บ้านเข็กน้อย 1067211012
วังพิกุลวิทยาคม 1007670802 บ้านดงน  าเดื อ 1067203085
แคมป์สนวิทยาคม 1007671101 บ้านสงเปลือย 1067204026
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1167100005 บ้านวังกวาง 1067209010
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอน  าหนาว 1267090000 บ้านโคกมน 1067209014

บ้านห้วยระหงส์ 1067380428
กลุ่มท่ี 3 บ้านบุ่งคล้า 1067380475
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1007670104 วัชรชัย 1167100006

เนินพิทยาคม 1007670105 เสรีศึกษา 1167100009
เพชรบูรณ์วิทยา 1007670106 แก้วนิมิตวิทยา 1167100016
พัชรพิทยาคม 1007670107 เมตตาวิทยา 1167100017
ติ ววิทยาคม 1007670302 ฤทัยทิพย์ 1167100018
ผาเมืองวิทยาคม 1007670303 เมตตาชนูปถัมภ์ 1167100019
เมืองกลางวิทยาคม 1007670304 หยกฟ้า 1167100020
ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1007670305 จิตพิมล 1167100063
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1007670306 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอบึงสามพัน 1267080000
ผาแดงวิทยาคม 1007670307 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 3067100101

พุขามครุฑมณีอุทิศ 1007670502 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 3067200103

น  าร้อนวิทยาคม 1007670503 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 7067030401

จังหวัดเพชรบูรณ์
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
สุโขทัยวิทยาคม 1007640101 ตลิ งชันวิทยานุสรณ์ 1007640202

อุดมดรุณี 1007640102 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1007640302

สวรรค์อนันต์วิทยา 1007640701 หนองตูมวิทยา 1007640402

ทุ่งเสลี ยมชนูปถัมภ์ 1007640901 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1007640403

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอบ้านด่านลานหอย 1264020000 ท่าชัยวิทยา 1007640502

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอสวรรคโลก 1264070000 บ้านแก่งวิทยา 1007640503

เมืองด้งวิทยา 1007640504

กลุ่มท่ี 2 บ้านไร่พิทยาคม 1007640602

บ้านด่านลานหอยวิทยา 1007640201 วังทองวิทยา 1007640603

คีรีมาศพิทยาคม 1007640301 ขุนไกรพิทยาคม 1007640604

กงไกรลาศวิทยา 1007640401 หนองปลาหมอวิทยาคม 1007640702

เมืองเชลียง 1007640501 หนองกลับวิทยาคม 1007640703

ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 1007640601 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 1007640704

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอเมืองสุโขทัย 1261010001 ศรีนคร 1007640801

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอศรีส าโรง 1264060000 ชัยมงคลพิทยา 1007640902

เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 3064200101

กลุ่มท่ี 3 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 3064200202

บ้านสวนวิทยาคม 1007640103 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 3064200203

ยางซ้ายพิทยาคม 1007640104 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 6564010806

ลิไทพิทยาคม 1007640105

จังหวัดสุโขทัย
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 
อุตรดิตถ์ 1007530101 ทุ่งกะโล่วิทยา 1007530104

อุตรดิตถ์ดรุณี 1007530102 แสนตอวิทยา 1007530105

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอเมืองอุตรดิตถ์ 1253010001 น  าริดวิทยา 1007530107

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอท่าปลา 1253030000 ตรอนตรีสินธ์ุ 1007530201

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอลับแล 1253070000 ท่าปลาประชาอุทิศ 1007530301

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าแภอทองแสนขัน 1253090000 ฟากท่าวิทยา 1007530501

บ้านโคนพิทยา 1007530702

กลุ่มท่ี 2 ดาราพิทยาคม 1007530703

เตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 1007530103 ลับแลศรีวิทยา 1007530801

น  าปาดชนูปถัมภ์ 1007530401 ลับแลพิทยาคม 1007530802

บ้านโคกวิทยาคม 1007530601 ด่านแม่ค ามันพิทยาคม 1007530803

พิชัย 1007530701 นาอินวิทยาคม 1053010121

ทองแสนขันวิทยา 1007530901 สหคริสเตียน 1153100013

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (วังกะพี พิทยาคม) 3053100101

จังหวัดอุตรดิตถ์
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โรงเรียน รหัส โรงเรียน รหัส

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 3 (ต่อ)
หนองฉางวิทยา 1006610401 บ้านทุ่งนาวิทยา 1006610402

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองฉาง 1261040000 ทุ่งโพวิทยา 1006610403

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลานสัก 1261070000 หนองขาหย่างวิทยา 1006610501

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 1006610502

กลุ่มท่ี 2 การุ้งวิทยาคม 1006610602

อุทัยวิทยาคม 1006610101 ทองหลางวิทยาคม 1006610603

ทัพทันอนุสรณ์ 1006610201 หนองจอกประชานุสรณ์ 1006610604

บ้านไร่วิทยา 1006610601 วังหินวิทยาคม 1006610605

ลานสักวิทยา 1006610701

กลุ่มท่ี 3 ร่องตาทีวิทยา 1006610702

หนองเต่าวิทยา 1006610102 ห้วยคตพิทยาคม 1006610801

พุทธมงคลวิทยา 1006610103 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1006610802

ตลุกดู่วิทยาคม 1006610202 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1161100011

สว่างอารมณ์วิทยาคม 1006610301 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 1161100017

บ่อยางวิทยา 1006610302 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้วยคต 1261080000

จังหวัดอุทัยธานี
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