ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561
(แกไขเพิ่มเติม คณะทันตแพทยศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561 ในลักษณะการจัดสรรจํานวนรับใหแกนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหโอกาสการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แกนักเรียนที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่อยูในเขตสงเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดมี
พัฒนาการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหแกโรงเรียนและสถานศึกษาตามขนาดใหญ กลาง เล็ก อยางเทาเทียมกัน
1.3 เพื่อชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ
2. กลุมเปาหมาย
2.1 กลุมบุคคล ไดแก
2.1.1 นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
2.1.2 นักศึกษาผูใหญที่กําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนประเภทชั้นเรียน
2.1.3 ผู ที ่กํ า ลัง ศึก ษาในชั ้น เรีย นปก ารศึก ษาสุด ทา ยของการจัด การเรีย นการสอนในสถานศึก ษา
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน แพร กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
3. การแบงกลุมโรงเรียน
กลุมที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ ไดแก โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเทาที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 230 คนขึ้นไป
กลุมที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ไดแก โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเทาที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2560 ระหวาง 100-229 คน
กลุมที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเทาที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2560 ไมเกิน 99 คน

2
4. คุณสมบัติของผูสมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1. เปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ตองเป นผูที่ กําลังศึก ษาในชั้น มัธยมศึ กษาป ที่ 6 สายสามั ญ หรือเป นนั กศึกษาผู ใหญ ที่ กําลังศึ กษาในป
การศึกษาสุดทายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การดํ าเนิ น งานการศึ ก ษานอกโรงเรีย นสายสามั ญ ศึก ษา (ฉบั บ ที่ 3) พุ ท ธศั กราช 2544 หรือ กํ าลั งศึ ก ษาในชั้น เรี ยนป
การศึกษาสุดทายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตภาคเหนือ 17
จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน แพร กําแพงเพชร ตาก
นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
3. เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และไมเปน
โรคติดตอรายแรงอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการ
นารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
4. เปนผูที่มีผูรับรองวาสามารถชําระเงินคาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษาได
5. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
6. เปนผูที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ 2561
7. เมื่อสิ้นปการศึกษา 2560 แลว นักเรียนตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด และนักเรียนจะตองเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนําผลการสอบที่ไดมารายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. มหาวิ ท ยาลั ย ส งรายชื่ อ ผู ที่ ได รั บ การคั ด เลื อ กให ส มาคมอธิ ก ารบดี แ ห งประเทศไทย เพื่ อเข า ระบบ
Clearing House
9. เป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร อ ย และรั บ รองต อ มหาวิ ท ยาลั ย ได ว า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล า เรี ย นเต็ ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ
10. เมื่อเขาศึกษาเปนนิสิต จะตองพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ
4.2.1 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการผลิ ต ทั น ตแพทย เพิ่ ม ฯ รับ เฉพาะนั ก เรีย นที่ กํ าลั งศึ ก ษาในจั งหวั ด กํ า แพงเพชร, พิ จิ ต ร, เพชรบู ร ณ , สุ โขทั ย ,
และอุทัยธานี เทานั้น)
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา
2. มีคุณสมบัติที่จะเขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว
3. กอนเขาศึกษาสามารถทําสัญญาเพื่อรับราชการภายหลังสําเร็จการศึกษาตามระเบียบ และ
เงื่อนไขของรัฐบาล มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
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3.1 หากไมสําเร็จการศึกษา (ไมวาโดยสาเหตุใดก็ตาม) ตองเสียคาปรับเปนเงินตามระยะเวลาที่มี
สภาพเปนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคิดคํานวณตามสวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่จะตองชดใชทุน
ทั้งหมด 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 กรณีที่เขารับราชการชดใชไปบาง แตไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด จํานวนเงินที่จะตอง
ชดใชตามขอความในขอ 3.3 จะลดลงตามสวนเฉลี่ยของระยะเวลารับราชการไปบางแลว
3.5 หากสําเร็จการศึกษาแลวไมสามารถเขารับราชการหรือทํางานได เพราะขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ตองยินยอมชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงินตาม
ขอ 3.3 ภายใน 30 วัน นับแตวันประพฤติผิดสัญญา
อนึ่ง ในการทําสัญญาการเปนนิสิตเพื่อศึกษาวิชาดังกลาวขางตน จะตองมีผูค้ําประกันดวย โดยสาระสําคัญ
ของสัญญาค้ําประกันและผูค้ําประกัน มีดังนี้
1. ยอมรับผิดตามความรับผิดของนิสิต
2. เปนบิดา หรือมารดา หรือผูมีคุณสมบัติ หรือมีหลักทรัพยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ถ า ไม มี บิ ด า และมารดา จะต อ งเป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ คื อ เป น ข า ราชการตั้ ง แต ร ะดั บ 4 ขึ้ น ไป หรื อ
ขาราชการทหาร ตํารวจ ที่มียศตั้งแตรอยเอก หรือรอยตํารวจเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ
4 ขึ้นไป หรือมีหลักทรัพย
หมายเหตุ : การดําเนินการตามขอดังกลาวขางตน จะตองทําเปนสัญญาแนบทายสัญญาการเปนนิสิตดวย
4. ผูที่ผานการสอบขอเขียนจะตองผานการสอบสัมภาษณ โดยตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และ
ปราศจากโรค อาการของโรค หรือ ความพิก ารอัน เป นอุ ปสรรคตอ การศึก ษา การปฏิบั ติงาน และการประกอบวิชาชี พ
ทันตกรรม ดังตอไปนี้
4.1 ป ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุน แรงอั น อาจเป น อั น ตรายต อ ตนเอง และ/หรื อ ผู อื่ น เช น โรคจิ ต
(psychotic disorders) โรคอารมณ ผิ ด ปกติ (mood disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality disorders) ชนิ ด
antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมไปถึ งป ญ หาทางจิ ต เวชอื่น ๆ อั น เป น
อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4.2 โรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิด
ความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4.3 โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย
และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4.4 ความพิ การทางรางกายอัน เป น อุป สรรคต อการศึกษา การปฏิ บั ติงาน และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
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4.5 ความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ
สู ง กว า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคํ า พู ด (speech discrimination score) น อ ยกว าร อ ยละ 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 ภาวะตาพร อ งสี ทุ ก สี (total color blindness) อั น เป น อุ ป สรรคต อ การศึ ก ษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดระบุไว ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม
5. ผูสอบผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ จะตองนําผลการตรวจสุขภาพ และผล
การตรวจทางจิตเวชจากแพทยในโรงพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการกําหนดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
6. ผูสอบผานขอเขียน ตองเขารับการทดสอบความพรอมในการศึกษา และความพรอมในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เชน ความสามารถในการแยกแยะสี การตรวจรางกายโดยละเอียด และการตรวจทางจิตเวช)
หมายเหตุ :
- ผูสมัครสามารถเขารับการตรวจสุขภาพ และการตรวจทางจิตเวชลวงหนาได (ไมเกิน 180 วัน นับถึงวัน
สุดทายของการสมัคร) ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถดูรายชื่อโรงพยาบาล และแบบฟอรมการตรวจสุขภาพรางกาย เพื่อไปรับการ
ตรวจสุขภาพ ไดที่ http://www.admission.nu.ac.th
- ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ผูสมัครสามารถสงผลการตรวจสุขภาพและการตรวจสุขภาพจิตลาชาไดไมเกิน 30
วัน นับจากวันประกาศผลขอเขียน แตทั้งนี้ตองสงกอนวันปฐมนิเทศและทําสัญญาเพื่อรับราชการของนิสิตทันตแพทย
- กรณีที่คณะกรรมการฯ มีมติใหตรวจสุขภาพและตรวจทางจิตเวชเพิ่มเติมนั้น ผูสอบขอเขียนรายดังกลาว
จะตองนําผลการตรวจเพิ่มเติมมาแสดงตอคณะกรรมการฯ เพื่ อพิ จารณา จึงจะมีสิทธิ์เขารับการทดสอบความพรอมใน
การศึกษา และความพรอมในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
- การตัดสิทธิ์เขาศึกษาอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติ คณะฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา
3 คน เปนผูพ ิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาดังกลาวถือเปนที่สิ้นสุด
5. จํานวนรับ
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561 คณะทันตแพทยศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 50 คน
ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา องคประกอบในการสอบคัดเลือก / คาน้ําหนัก และจํานวนรับแนบทายประกาศนี้
6. องคประกอบในการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินผล
6.1 องคประกอบในการคัดเลือกคณะทันตแพทยศาสตร
6.1.1 ผูสมัครจะตองสอบวิชาเฉพาะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และสอบความถนัด
ทั่วไป (GAT) คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปการศึกษา 2561 เทานั้น
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6.1.2 ผูสมัครจะตองยื่นคะแนน ดังตารางดานลางนี้
คะแนนที่ใช
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน)
2.คะแนนทดสอบวิชาเฉพาะของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย
3. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร (PAT 1)
5. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาวิทยาศาสตร (PAT 2)

คาน้ําหนัก
10%
30%

เงื่อนไข
ทั้ ง นี้ ค ะ แ น น แ ต ล ะ วิ ช า ต อ งได
ไมนอยกวา 30%

20%
10%
30%

6.1.3 การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนของผูสมัคร จะตองเปนไปตามเกณฑขอ 6.1.2 จึงจะ
มีสิทธิ์นําคะแนนของผูสมัครมาเรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาคะแนนนอยที่สุด ผูผานการคัดเลือกคือผูที่มีลําดับ
คะแนนสูงสุดตามจํานวนที่กําหนด
6.2 เกณฑการพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือก
6.2.1 นําคะแนนที่สอบไดมาคํานวณตามองคประกอบ และคาน้ําหนักแตละสาขาวิชาตามที่กําหนด
ประกอบเทียบ 1000
ตัวอยาง องคประกอบและคาน้ําหนัก จากตารางแสดงคานําหนัก ขอ 6.1.2
คะแนนผูส มัคร 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*คาน้ําหนัก*คะแนนที่ได/คะแนนเต็ม
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 การตัดสินผลโดยนําคะแนนรวมที่คํานวณไดของผูสมัครทั้งหมดของสาขาวิชามาตัดสินผลโดยแยก
ตามขนาดกลุมโรงเรียนโดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนมากไปหานอย เพื่อใหไดผูสอบผานการสอบคัดเลือกเขารับตรวจ
รางกายและสอบสัมภาษณตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ผูสมัครที่มีคะแนนไมครบตามเกณฑที่กําหนดจะถูกตัด
สิทธิ์ในสาขาวิชานั้น และการตัดสินผลการสอบคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สิ้นสุด
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7. ระเบียบการ
ผูสมัครสามารถดาวนโหลดระเบียบการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไดที่ http://www.admission.nu.ac.th
8. การสมัคร / อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
8.1 ขอปฏิบัติสําหรับผูสมัคร
มหาวิทยาลัยนเรศวรใหผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาไดไมเกิน
1 อันดับ ผูสมัครจะตองตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑการรับเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงคจะสมัคร
เขาศึกษาที่ไดกําหนดไวกอนการสมัคร หากมหาวิทยาลัยพบวา ผูสมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ มตรงตามที่กําหนดไวจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การเขาศึกษา
8.1.1 ผูสมัครจะตองสมัครผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดที่เว็บไซด http://www.admission.nu.ac.th
ระหวางวันที่ 4-10 มกราคม 2561 โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมใหครบถวนแลวสั่งพิมพใบสมัครพรอมติด รูป
ถายในชองที่กําหนด
8.1.2 ให ผู ส มั ค รนํ าใบสมั ค ร, หลั ก ฐานประกอบการสมั ค ร (ตามข อ 9 ) และเงิน ค าสมั ค ร 500 บาท
ยืนหลักฐานการสมัครใหกับอาจารยแนะแนวโรงเรียน (ผูรับผิดชอบการรับสมัคร)
8.2 ขอปฏิบัติสําหรับอาจารยแนะแนวโรงเรียน (ผูรับผิดชอบการรับสมัคร)
8.2.1 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและตรวจสอบความถูกตองหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 9) โดยการเรียง
ใบสมัครตามเลขประจําตัวผูสมัครจากนอยไปหามาก
8.2.2 โรงเรียนเขาไปที่เว็บไซต http://www.admission.nu.ac.th ไปที่เมนู “สําหรับเจาหนาที่/อาจารย
ผูบริหารโรงเรียน” ล็อกอินเขาระบบโดยใช USER/PASSWORD ที่มหาวิทยาลัยออกให
8.2.3 เมื่อเขาระบบไดแลวปฏิบัตดิ ังนี้
1. ปรับสถานะการชําระเงินของผูสมัครและบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียนตาม
เลขประจําตัวผูสมัคร (ตามขอ 8.2.1)
2. พิมพรายชื่อผูสมัครพรอมผล GPA 5 ภาคเรียน จากระบบและตรวจสอบความถูกตองกับใบสมัคร
3. พิมพใบชําระเงินจากระบบ (โดยจะออกเปนยอดรวมของผูส มัครทั้งหมดและหักคาตอบแทนแลว)
เพื่อนําไปชําระเงินผานธนาคารตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ขอใหโรงเรียนชําระเงินระหวางวันที่ 4-15 มกราคม 2561
8.2.4 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานการสมัครสงใหมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ใบสมัคร พรอมหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 9)
2. รายชื่อที่พิมพจากระบบ (ตามขอ 8.2.3 ขอ2) ประทับตราโรงเรียนและลงนามผอ.โรงเรียน
3. หลักฐานการชําระเงินคาสมัครผานธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)
4. โรงเรียนดาวนแบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน ไดที่ ไดที่ http://www.admission.nu.ac.th
และกรอกขอมูลคาตอบแทนการสมัครในใบสําคัญรับเงิน, เซ็นชื่อผูรับเงิน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) และขอใหชวยตรวจสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนตองไมหมดอายุ
8.2.5 โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร (ตามขอ 8.2.4) และจัดทําหนังสือนําสงถึง หนวยรับเขาศึกษา
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ไมเกินวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ
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9. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
9.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
9.2 ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1) จํานวน 1 ฉบับ
9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครขาดคุณสมบัติจนเปนเหตุไมสามารถสมัครสอบคัดเลือกไดหรือ
หมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบ
10. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูที่ผา นการคัดเลือก โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่เว็บไซด
http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 12 เมษายน 2561
11. ตรวจรางกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 19-20 เมษายน 2561
12. สอบสัมภาษณ
วันที่ 21 เมษายน 2561
13. ประกาศรายชื่อผูท ี่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา
วันที่ 25 เมษายน 2561
มหาวิท ยาลัย ประกาศรายชื่ อ ผู ที่ ผ านการคั ด เลื อกเข าศึ ก ษา โดยผ านระบบเครือ ขา ยอิ น เทอรเน็ ต ที่ เว็บ ไซด
http://www.admission.nu.ac.th
14. มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย เพื่อเขาระบบ Clearing House
วันที่ 30 เมษายน 2561
15. ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
16. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
17. ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
17.1 ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหดําเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา และพิมพใบชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต http://www.admission.nu.ac.th ระหวางวันที่
10-20 พฤษภาคม 2561 และใหนําไปชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17.2 พิมพใบกําหนดการยื่นหลักฐานรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ
รับตรง (โควตา), โครงการพิเศษตางๆ และโครงการผลิตแพทยแนวใหมเพื่อชาวชนบท ประจําปการศึกษา 2561
18. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
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18. เปดภาคเรียนตน ปการศึกษา 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย ดร.รสริน วองวิไลรัตน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องคประกอบในการสอบ/คาน้ําหนัก และจํานวนรับ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561
คณะทันตแพทยศาสตร
GPA
รหัส

คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85)

PAT (รหัส 71-76)

กสพท.(0-30%)

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

(%)

(%)

(ถามี)

(%)

(%)

10

20

30%

71

10

72

10
10

20
20

30%
30%

71
71

10
10

72
72

(%)

จํานวนรับ

วิชา (%) (ถามี)

(%)

(%) (ถามี)

30

71=30% 72=30%

30

30%

42

30
30

71=30% 72=30%

30
30

30%
30%

20
30

คณะทันตแพทยศาสตร
"เดิม"
02021300120 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

"แกไขเปน"
02021300120 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
02011002200 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทยเพิ่มของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน (ป
2560-2562))
หมายเหตุ

71=30% 72=30%

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