
  
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561  

(แกไขเพ่ิมเติม คณะทันตแพทยศาสตร) 

 

  มหาวิทยาลยันเรศวร  จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561 ในลักษณะการจัดสรรจํานวนรบัใหแกนักเรียนท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ  โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

     1.  วัตถุประสงค  

1.1  เพ่ือใหโอกาสการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แกนักเรียนท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือท่ีอยูในเขตสงเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.2  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดมี 

พัฒนาการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหแกโรงเรียนและสถานศึกษาตามขนาดใหญ กลาง เล็ก อยางเทาเทียมกัน 

1.3  เพ่ือชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง  ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ 
         

2.  กลุมเปาหมาย   

2.1 กลุมบุคคล ไดแก  

2.1.1 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2554 

2.1.2 นักศึกษาผูใหญท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทายของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในโครงการจัด 

การศกึษานอกโรงเรียนประเภทช้ันเรียน 

2.1.3 ผู ที ่กําลังศึกษาในชั้นเรียนปการศึกษาสุดทายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา       

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน แพร กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค   พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  

สุโขทัย  อุตรดิตถ  และอุทัยธาน ี   
 

3. การแบงกลุมโรงเรียน 

กลุมท่ี  1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ  ไดแก   โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทาท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2560  จํานวน  230  คนข้ึนไป 

กลุมท่ี  2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  ไดแก  โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทาท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2560  ระหวาง  100-229  คน   

กลุมท่ี 3 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก   ไดแก  โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทาท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2560  ไมเกิน 99 คน 
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4. คุณสมบัติของผูสมัคร 

4.1  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

1.  เปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญหรือเปนนักศึกษาผูใหญท่ีกําลังศึกษาในป

การศึกษาสุดทายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย 

การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับท่ี 3)  พุทธศักราช 2544 หรือกําลังศึกษาในช้ันเรียนป

การศึกษาสุดทายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยูในเขตภาคเหนือ 17 

จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน แพร กําแพงเพชร  ตาก  

นครสวรรค   พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  อุตรดิตถ  และอุทัยธานี    

3.  เปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และไมเปน

โรคติดตอรายแรงอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการ  

นารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 

4.  เปนผูท่ีมีผูรับรองวาสามารถชําระเงินคาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษาได 

5.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันกระทําโดยประมาท

หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

6.  เปนผูท่ีมีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ 2561  

 7.  เมื่อสิ้นปการศึกษา 2560 แลว นักเรียนตองสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามเกณฑท่ีโรงเรียน

กําหนด และนักเรียนจะตองเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  และนําผลการสอบท่ีไดมารายงานตัว

เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย 

 8.  มหาวิทยาลัยสงรายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย เพ่ือเขาระบบ 

Clearing House 

9.  เปนผู ท่ีมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถ และจะปฏบัิติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ  

       10.  เมื่อเขาศึกษาเปนนิสิต จะตองพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา 

4.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

4.2.1  คณะทันตแพทยศาสตร   หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(โครงการผลิตทันตแพทยเพ่ิมฯ รับเฉพาะนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ , สุโขทัย,  

และอุทัยธานี เทาน้ัน)  

1.  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร ท่ีเรียนรายวิชาชีววิทยา 

2.  มีคุณสมบัติท่ีจะเขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว 

3.  กอนเขาศึกษาสามารถทําสัญญาเพ่ือรับราชการภายหลังสําเรจ็การศึกษาตามระเบียบ และ

เง่ือนไขของรัฐบาล  มีสาระสําคญัพอสรุปไดดังน้ี 
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  3.1 หากไมสําเร็จการศึกษา (ไมวาโดยสาเหตุใดก็ตาม) ตองเสียคาปรับเปนเงินตามระยะเวลาท่ีมี  

สภาพเปนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร   โดยคิดคํานวณตามสวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชทุน

ท้ังหมด 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 

 3.2  หลังจากสําเร็จการศึกษาแลวจะตองเขารับราชการ หรือทํางานตามคําสั่งของสํานักงาน 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 3 ปติดตอกัน 

  3.3  หากไมยินยอมเขารับราชการ หรือทํางาน (ตามขอ 3.2) จะตองชดใชใหแกมหาวิทยาลัยเปน 

จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)   

 3.4  กรณีท่ีเขารับราชการชดใชไปบาง  แตไมครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวนเงินท่ีจะตอง

ชดใชตามขอความในขอ 3.3 จะลดลงตามสวนเฉลี่ยของระยะเวลารับราชการไปบางแลว 

 3.5  หากสําเร็จการศึกษาแลวไมสามารถเขารับราชการหรือทํางานได เพราะขาดคุณสมบัติตาม 

มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518  ตองยินยอมชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงินตาม  

ขอ 3.3  ภายใน 30 วัน นับแตวันประพฤติผิดสัญญา 
  

 อน่ึง  ในการทําสัญญาการเปนนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาดังกลาวขางตน  จะตองมีผูค้ําประกันดวย โดยสาระสําคัญ

ของสัญญาค้ําประกันและผูค้ําประกัน  มีดังน้ี 

1.  ยอมรับผิดตามความรับผิดของนิสิต 

2.  เปนบิดา หรือมารดา หรือผูมีคุณสมบัติ หรือมีหลักทรัพยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.  ถาไมมีบิดา และมารดา จะตองเปนผูมีคุณสมบัติ คือ เปนขาราชการตั้งแตระดับ 4 ข้ึนไป หรือ

ขาราชการทหาร ตํารวจ ท่ีมียศตั้งแตรอยเอก หรือรอยตํารวจเอกข้ึนไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 

4 ข้ึนไป หรือมีหลักทรัพย 

หมายเหตุ : การดําเนินการตามขอดังกลาวขางตน  จะตองทําเปนสัญญาแนบทายสัญญาการเปนนิสิตดวย             

4.  ผูท่ีผานการสอบขอเขียนจะตองผานการสอบสัมภาษณ   โดยตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และ

ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ        

ทันตกรรม ดังตอไปน้ี 

      4.1 ปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผู อ่ืน เชน โรคจิต 

(psychotic disorders)  โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders)  บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด 

antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมไปถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเปน

อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

  4.2 โรคติดตอในระยะติดตออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิด

ความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

 4.3 โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย 

และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 4.4 ความพิการทางรางกายอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม 
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         4.5  ความผิดปกติในการไดยินท้ังสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ 

สูงกวา 40 เดซิเบล  และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอยกวารอยละ 70      

จากความผิดปกติของประสาท และเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา     

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

           4.6  ความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตา

แลวแยกวา 6/12 หรือ 20/40  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

                    4.7  ภาวะตาพรองสี ทุกสี  (total color blindness) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

          4.8  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิไดระบุไว  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ

การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

   5.  ผูสอบผานการคัดเลือกมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณ  จะตองนําผลการตรวจสุขภาพ และผล

การตรวจทางจิตเวชจากแพทยในโรงพยาบาลของรัฐตามท่ีคณะกรรมการกําหนดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ  

   6.  ผูสอบผานขอเขียน  ตองเขารับการทดสอบความพรอมในการศึกษา  และความพรอมในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เชน ความสามารถในการแยกแยะสี  การตรวจรางกายโดยละเอียด และการตรวจทางจิตเวช) 

 หมายเหตุ :  

- ผูสมัครสามารถเขารับการตรวจสุขภาพ และการตรวจทางจิตเวชลวงหนาได  (ไมเกิน 180 วัน นับถึงวัน

สุดทายของการสมัคร) ท้ังน้ี ผูสมัครสามารถดูรายช่ือโรงพยาบาล และแบบฟอรมการตรวจสุขภาพรางกาย เพ่ือไปรับการ

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

- ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  ผูสมัครสามารถสงผลการตรวจสุขภาพและการตรวจสุขภาพจิตลาชาไดไมเกิน 30 

วัน นับจากวันประกาศผลขอเขียน แตท้ังน้ีตองสงกอนวันปฐมนิเทศและทําสัญญาเพ่ือรับราชการของนิสิตทันตแพทย 

- กรณีท่ีคณะกรรมการฯ มีมติใหตรวจสุขภาพและตรวจทางจิตเวชเพ่ิมเติมน้ัน ผูสอบขอเขียนรายดังกลาว

จะตองนําผลการตรวจเพ่ิมเติมมาแสดงตอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา จึงจะมีสิทธ์ิเขารับการทดสอบความพรอมใน

การศึกษา และความพรอมในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

- การตัดสิทธ์ิเขาศึกษาอันเน่ืองมาจากการขาดคุณสมบัติ คณะฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 

3 คน เปนผูพิจารณาตัดสิน  ซึ่งผลการพิจารณาดังกลาวถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

5.  จํานวนรับ  

 ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561  คณะทันตแพทยศาสตร  จํานวนท้ังสิ้น 50 คน  

ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา องคประกอบในการสอบคัดเลือก / คานํ้าหนัก และจาํนวนรับแนบทายประกาศน้ี 
 

6. องคประกอบในการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินผล 

6.1 องคประกอบในการคัดเลือกคณะทันตแพทยศาสตร  

      6.1.1 ผูสมัครจะตองสอบวิชาเฉพาะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และสอบความถนัด

ท่ัวไป (GAT) คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปการศึกษา 2561 เทาน้ัน 
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6.1.2 ผูสมัครจะตองยื่นคะแนน ดังตารางดานลางน้ี  
 

คะแนนท่ีใช คาน้ําหนัก เง่ือนไข 

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน) 10% ท้ั ง น้ี  ค ะ แ น น แ ต ล ะ วิ ช า ต อ ง ได 

ไมนอยกวา 30%  2.คะแนนทดสอบวิชาเฉพาะของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย 

30% 

3. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT)  20% 

4. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร (PAT 1) 10% 

5. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาวิทยาศาสตร (PAT 2)          30% 
 

6.1.3 การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนของผูสมัคร จะตองเปนไปตามเกณฑขอ 6.1.2 จึงจะ

มีสิทธ์ินําคะแนนของผูสมัครมาเรียงลําดับคะแนนจากมากท่ีสุดไปหาคะแนนนอยท่ีสุด ผูผานการคัดเลือกคือผูท่ีมีลําดับ

คะแนนสูงสุดตามจํานวนท่ีกําหนด  

 6.2  เกณฑการพิจารณาตัดสินผลการสอบคดัเลือก      

  6.2.1 นําคะแนนท่ีสอบไดมาคํานวณตามองคประกอบ และคานํ้าหนักแตละสาขาวิชาตามท่ีกําหนด      

ประกอบเทียบ 1000 

  ตัวอยาง องคประกอบและคานํ้าหนัก จากตารางแสดงคานําหนัก ขอ 6.1.2   

 คะแนนผูสมัคร  GPA=2.00  GAT=150  PAT1=150  PAT2=150 วิชาเฉพาะแพทย = 150 

 สูตรคํานวณคะแนน 

 GPA 5 ภาคเรียน  =  ((คานําหนัก GPA )*10/200)*(คะแนน GPA*200)/4 

 คะแนน GPA  =  (10*10)/200*(2*200)/4 

    =  (100/200) * (400)/4 

    =  50 คะแนน 

 

 สูตรคํานวณคะแนน   GAT/PAT  = 10*คานํ้าหนัก*คะแนนท่ีได/คะแนนเตม็ 

 คะแนน  GAT = 10*20*150/300  = 100  คะแนน 

 คะแนน  PAT1 = 10*10*150/300  =   50  คะแนน 

 คะแนน  PAT2 = 10*30*150/300  = 150  คะแนน  

 วิชาเฉพาะแพทย  = 10*30*150/300   = 150  คะแนน 

 คะแนนรวม =  คะแนน GPA5 ภาคเรียน+คะแนน GAT+คะแนน PAT1+คะแนน PAT2 

        +วิชาเฉพาะแพทย 

    =   (50+100+50+150+150 = 500 คะแนน) 

6.3.2  การตัดสินผลโดยนําคะแนนรวมท่ีคํานวณไดของผูสมัครท้ังหมดของสาขาวิชามาตัดสินผลโดยแยก

ตามขนาดกลุมโรงเรียนโดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนมากไปหานอย เพ่ือใหไดผูสอบผานการสอบคัดเลือกเขารับตรวจ

รางกายและสอบสัมภาษณตามจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ท้ังนี้ ผูสมัครท่ีมีคะแนนไมครบตามเกณฑท่ีกําหนดจะถูกตัด

สิทธิ์ในสาขาวิชานั้น และการตัดสินผลการสอบคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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7.  ระเบียบการ 

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

8. การสมัคร / อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร   500   บาท 

 8.1  ขอปฏิบัติสําหรับผูสมัคร 

        มหาวิทยาลัยนเรศวรใหผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาไดไมเกนิ 

1 อันดับ ผูสมัครจะตองตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑการรับเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชาท่ีประสงคจะสมัคร       

เขาศึกษาท่ีไดกําหนดไวกอนการสมัคร  หากมหาวิทยาลยัพบวา ผูสมคัรมีคณุสมบัตไิมตรงตามท่ีกําหนดไวจะถูกตัดสิทธ์ิใน

การเขาศึกษา  

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

ระหวางวันท่ี  4-10 มกราคม 2561   โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมใหครบถวนแลวสั่งพิมพใบสมัครพรอมติด     รูป

ถายในชองท่ีกําหนด 

8.1.2  ใหผูสมัครนําใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร (ตามขอ 9 ) และเงินคาสมัคร 500 บาท        

ยืนหลักฐานการสมัครใหกับอาจารยแนะแนวโรงเรียน (ผูรับผิดชอบการรับสมัคร)           

 8.2  ขอปฏิบัติสําหรับอาจารยแนะแนวโรงเรียน (ผูรับผิดชอบการรับสมัคร) 

        8.2.1  โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและตรวจสอบความถูกตองหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 9)  โดยการเรียง   

ใบสมัครตามเลขประจําตัวผูสมัครจากนอยไปหามาก 

8.2.2  โรงเรียนเขาไปท่ีเว็บไซต  http://www.admission.nu.ac.th ไปท่ีเมนู “สําหรับเจาหนาท่ี/อาจารย

ผูบริหารโรงเรียน” ล็อกอินเขาระบบโดยใช USER/PASSWORD ท่ีมหาวิทยาลัยออกให 

8.2.3  เมื่อเขาระบบไดแลวปฏิบัตดิังน้ี 

     1.  ปรับสถานะการชําระเงินของผูสมัครและบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียนตาม  

เลขประจําตัวผูสมัคร (ตามขอ 8.2.1)   

2.  พิมพรายช่ือผูสมัครพรอมผล GPA 5 ภาคเรยีน จากระบบและตรวจสอบความถูกตองกับใบสมคัร 

3.  พิมพใบชําระเงินจากระบบ (โดยจะออกเปนยอดรวมของผูสมัครท้ังหมดและหักคาตอบแทนแลว)  

เพ่ือนําไปชําระเงินผานธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ขอใหโรงเรียนชําระเงินระหวางวันท่ี 4-15 มกราคม 2561 

8.2.4  โรงเรียนรวบรวมใบสมคัรและหลักฐานการสมัครสงใหมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

1.  ใบสมัคร พรอมหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 9)   

2.  รายช่ือท่ีพิมพจากระบบ (ตามขอ 8.2.3 ขอ2)  ประทับตราโรงเรยีนและลงนามผอ.โรงเรียน 

3.  หลักฐานการชําระเงินคาสมัครผานธนาคาร  (ใบโอนเงินฉบับจริง) 

4. โรงเรียนดาวนแบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน  ไดท่ี ไดท่ี http://www.admission.nu.ac.th   

          และกรอกขอมูลคาตอบแทนการสมัครในใบสําคัญรับเงิน,  เซ็นช่ือผูรับเงิน และสําเนาบัตร 

          ประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) และขอใหชวยตรวจสําเนาบัตรประจําตัว 

          ประชาชนตองไมหมดอายุ 

 8.2.5  โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร (ตามขอ 8.2.4)  และจัดทําหนังสือนําสงถึง  หนวยรับเขาศึกษา  

งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์    อําเภอเมืองพิษณุโลก  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 ไมเกินวันท่ี  19  มกราคม  2561  โดยยึดวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
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9.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

 9.1  ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 9.2  ใบแสดงผลการเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรยีน (ปพ.1) จํานวน 1 ฉบับ 

 9.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)  จาํนวน  1  ฉบับ 

ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครขาดคุณสมบัติจนเปนเหตุไมสามารถสมัครสอบคัดเลือกไดหรือ

หมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบ 
  

10. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกาย และสอบสมัภาษณ  

   มหาวิทยาลยัประกาศรายช่ือผูท่ีผานการคัดเลือก   โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซด

http://www.admission.nu.ac.th  วันท่ี  12  เมษายน   2561 
 

11.  ตรวจรางกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี  19-20  เมษายน  2561 
 

12.  สอบสัมภาษณ    

 วันท่ี  21  เมษายน  2561 
 

13. ประกาศรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษา  

วันท่ี  25  เมษายน   2561 

มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษา โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีเว็บไซด 

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

14. มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย เพ่ือเขาระบบ Clearing House 

วันท่ี  30  เมษายน   2561 
 

15. ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House 

วันท่ี  3-6  พฤษภาคม   2561 
 

16.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 วันท่ี   8  พฤษภาคม   2561 
  

17. ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา   

        17.1 ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหดําเนินการยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา และพิมพใบชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษา  ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซต http://www.admission.nu.ac.th  ระหวางวันท่ี  

10-20  พฤษภาคม  2561 และใหนําไปชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

17.2  พิมพใบกําหนดการยื่นหลักฐานรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ  

รับตรง (โควตา), โครงการพิเศษตางๆ และโครงการผลิตแพทยแนวใหมเพ่ือชาวชนบท ประจําปการศึกษา 2561 
 

18.  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต, 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. เปดภาคเรียนตน ปการศึกษา 2561 

 วันท่ี  14  สิงหาคม  2561 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    6    ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
            

                                

 

              (รองศาสตราจารย ดร.รสริน  วองวิไลรัตน) 

                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร 
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GPA 

(5 ภาคเรียน) คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ํา (%) วิชา คาน้ําหนัก วิชา คาน้ําหนัก วิชา คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ําแตละ คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ํา

(%) (%) (ถาม)ี (%) (%) (%) วิชา (%) (ถาม)ี (%) (%) (ถาม)ี

"เดิม"

02021300120 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 10 20 30% 71 10 72 30 71=30% 72=30% 30 30% 42

"แกไขเปน"

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

02011002200 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทยเพิ่มของสํานักงาน 10 20 30% 71 10 72 30 71=30% 72=30% 30 30% 30

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน (ป 

2560-2562))

หมายเหตุ รหัส 02011002200 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทยเพิ่มฯ) รับเฉพาะนักเรียนที่กําลังศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ, สุโขทัย, และอุทัยธานี

คณะทันตแพทยศาสตร

PAT (รหัส 71-76)

จํานวนรับ

กสพท.(0-30%)

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องคประกอบในการสอบ/คาน้ําหนัก และจํานวนรับ 

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร  ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา  2561

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85)

คณะทันตแพทยศาสตร


	ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
	เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
	ระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561
	(แก้ไขเพิ่มเติม คณะทันตแพทยศาสตร์)
	3.1 หากไม่สำเร็จการศึกษา (ไม่ว่าโดยสาเหตุใดก็ตาม) ต้องเสียค่าปรับเป็นเงินตามระยะเวลาที่มี
	สภาพเป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   โดยคิดคำนวณตามส่วนเฉลี่ยจากจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ทุนทั้งหมด 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
	3.2  หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับราชการ หรือทำงานตามคำสั่งของสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
	3.3  หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการ หรือทำงาน (ตามข้อ 3.2) จะต้องชดใช้ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็น
	จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
	3.4  กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้าง  แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามข้อความในข้อ 3.3 จะลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลารับราชการไปบ้างแล้ว
	3.5  หากสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเข้ารับราชการหรือทำงานได้ เพราะขาดคุณสมบัติตาม
	มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518  ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนเงินตาม  ข้อ 3.3  ภายใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญา
	อนึ่ง  ในการทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาดังกล่าวข้างต้น  จะต้องมีผู้ค้ำประกันด้วย โดยสาระสำคัญของสัญญาค้ำประกันและผู้ค้ำประกัน  มีดังนี้
	1.  ยอมรับผิดตามความรับผิดของนิสิต
	2.  เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้มีคุณสมบัติ หรือมีหลักทรัพย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
	3.  ถ้าไม่มีบิดา และมารดา จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ คือ เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ตำรวจ ที่มียศตั้งแต่ร้อยเอก หรือร้อยตำรวจเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือมีหลักทรัพย์
	หมายเหตุ : การดำเนินการตามข้อดังกล่าวข้างต้น  จะต้องทำเป็นสัญญาแนบท้ายสัญญาการเป็นนิสิตด้วย
	4.5  ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์
	สูงกว่า 40 เดซิเบล  และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70      จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
	6.3.2  การตัดสินผลโดยนำคะแนนรวมที่คำนวณได้ของผู้สมัครทั้งหมดของสาขาวิชามาตัดสินผลโดยแยกตามขนาดกลุ่มโรงเรียนโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย เพื่อให้ได้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ทั้งนี...
	8.1.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่  4-10 มกราคม 2561   โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติด     รูปถ่ายในช่องที่กำหนด
	8.1.2  ให้ผู้สมัครนำใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร (ตามข้อ 9 ) และเงินค่าสมัคร 500 บาท        ยืนหลักฐานการสมัครให้กับอาจารย์แนะแนวโรงเรียน (ผู้รับผิดชอบการรับสมัคร)
	8.2  ข้อปฏิบัติสำหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียน (ผู้รับผิดชอบการรับสมัคร)
	8.2.1  โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 9)  โดยการเรียง   ใบสมัครตามเลขประจำตัวผู้สมัครจากน้อยไปหามาก
	และกรอกข้อมูลค่าตอบแทนการสมัครในใบสำคัญรับเงิน,  เซ็นชื่อผู้รับเงิน และสำเนาบัตร
	ประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และขอให้ช่วยตรวจสำเนาบัตรประจำตัว
	ประชาชนต้องไม่หมดอายุ


