กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร
รับตรงรอบที่ 1 รับสมัครระหวางวันที่ 9 มกราคม – 24 มีนาคม 2560
• 29 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู$สมัครที่มีสิทธิ์เข$ารับการสอบคัดเลือก
• 1 เมษายน 2560
สอบข$อเขียน
สอบสัมภาษณ/
• 2 เมษายน 2560
• 5 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู$ผานการสอบข$อเขียนคณะวิทยาการจัดการ
• 8 เมษายน 2560
สอบสัมภาษณ/คณะวิทยาการจัดการ
• 11 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู$ผานการสอบคัดเลือกเข$าศึกษาตอ
• 18 เมษายน 2560
รายงานตัว/มอบตัวขึ้นทะเบียนเป5นนักศึกษา
• 24-28 กรกฎาคม 2560 เรียนปรับพื้นฐาน
• 3-4 สิงหาคม 2560
ปฐมนิเทศ/เสริมสร$างพฤติกรรมนักศึกษาใหม
• 7 สิงหาคม 2560
เป>ดภาคการศึกษาต$น ป?การศึกษา 2560
รับตรงรอบที่ 2 รับสมัครระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2560
• 11 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู$สมัครที่มีสิทธิ์เข$ารับการสอบคัดเลือก
• 13 กรกฎาคม 2560
สอบข$อเขียน
• 14 กรกฎาคม 2560
สอบสัมภาษณ/
ประกาศรายชื่อผู$ผานการสอบคัดเลือกเข$าศึกษาตอ
• 18 กรกฎาคม 2560
• 21 กรกฎาคม 2560
รายงานตัว/มอบตัวขึ้นทะเบียนเป5นนักศึกษา
• 24-28 กรกฎาคม 2560 เรียนปรับพื้นฐาน
• 3-4 สิงหาคม 2560
ปฐมนิเทศ/เสริมสร$างพฤติกรรมนักศึกษาใหม
• 7 สิงหาคม 2560
เป>ดภาคการศึกษาต$น ป?การศึกษา 2560
หมายเหตุ
1. การรับสมัครในรอบที่ 2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร/ จะเป>ดรับเฉพาะในสาขาวิชาที่
นักศึกษามีจํานวนไมเต็มตามแผนการรับนักศึกษาประจําป?การศึกษา 2560 เทานั้น

สถานที่ตั้งคณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร/ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร/ ศูนย/ราชการใหม
เลขที่ 99 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท/ 08 8788 4457
แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร
จํานวนที่รับนักศึกษา (คน)
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

โควตา
Admission รับตรง
มนร.

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร/

โควตา
ศอ.บต.
ทุนให$ที่นั่ง
(เรียนฟรี)

รวม (คน)

5

50

40

5

100

5

50

40

5

100

คุณสมบัติเฉพาะของผู.สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร/
1.1. เป5นผู$กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาป?ที่ 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
1.2. เป5นผู$มีความประพฤติเรียบร$อย มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ/ มีความเหมาะสมในการเป5นนักศึกษา
และไมมีปSญหาสุขภาพ หรือที่ทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาไมเป5นอุปสรรคตอการศึกษา
1.3. กรณีเทียบโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร/ เป5นผู$กําลังศึกษาหรือสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญาตรี
1.4. มีใบรับรองสภาพการเป5นนักศึกษาจากผู$บริหารสถานศึกษา (ในกรณียังไมได$วุฒิการศึกษาที่จบ
การศึกษา)
หมายเหตุ หากปรากฏภายหลังวาผู$สมัครขาดคุณสมบัติตามข$อกําหนด หรือให$ข$อมูลอันเป5นเท็จหรือจง
ใจปกป>ดข$อมูล ผู$นั้นจะถูกตัดสิทธิ์หรือแม$ปรากฏเป5นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต$องถูกถอนสภาพการ
เป5นนักศึกษา

วิธีการสมัคร
1. สมัครผานระบบออนไลน/ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร/
สมัครในเว็บไซต/ http://www.pnu.ac.th/
สมัครด$วยตนเอง ณ สํานักงานคณะเกษตรศาสตร/
เอกสารที่ใช.ในการรับสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบฟอร/มของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร/
2. รูปถายหน$าตรงขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไมสวมหมวกและแวนตาดําต$องเป5นรูปถายไมเกิน 6 เดือน และ
ในใบสมัครต$องเป5นรูปถายชุดเดียวกัน
3. สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ชุด พร$อมลงนามรับรองสําเนาถูกต$องหรือใบรับองสภาพการเป5น
นักศึกษา จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบ$านของผู$สมัคร, บิดา, มารดา อยางละ 1 ฉบับ พร$อมลงนามรับรองสําเนาถูกต$อง
5. สําเนาบัตรประชาชนของผู$สมัคร, บิดา, มารดา อยางละ 1 ฉบับ พร$อมลงนามรับรองสําเนาถูกต$อง
คาธรรมเนียมในการสมัคร
ระดับปริญญาตรี คาธรรมเนียมในการสมัครคนละ 140 บาท
ข.อปฏิบัติของผู.เข.าสอบคัดเลือก
1. ให$ปฏิบัติตามระเบียบการสอบโดยเครงครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะระงับสิทธิ์ในการสอบของทานหรือไม
พิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของทาน
ไมอนุญาตให$เข$าห$องสอบกอนกําหนดเวลาสอบ และไมอนุญาตให$เข$าห$องสอบหลังจากเริ่มสอบ
ผานไปแล$ว 30 นาที
ในการสอบทุกครั้ง ผู$เข$าสอบจะต$องนําบัตรประจําตัวสอบไว$บนโตbะที่นั่งสอบ หรือแสดงตอ
กรรมการกํากับห$องสอบ
ห$ามนํากระดาษใด ๆ เข$าห$องสอบ และห$ามนํากระดาษคําตอบ หรือกระดาษคําถามออกจากห$อง
สอบ
ห$ามสงเสียงดังรบกวนผู$อื่น เมื่ออยูในห$องสอบและออกจากห$องสอบ
แตงกายด$วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาจากโรงเรียนเดิม
ไมอนุญาตให$นําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข$าห$องสอบ
ห$ามยืมอุปกรณ/ในห$องสอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ห$ามทุจริตในการสอบ

2. ให$นําอุปกรณ/การสอบมาในวันสอบให$พร$อม ดังตอไปนี้
ปากกา ดินสอ ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด
รายวิชาและเวลาสอบคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะเกษตรศาสตร/
รายวิชาที่สอบข$อเขียน ได$แก คณิตศาสตร/, วิทยาศาสตร/, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
สอบข$อเขียนรอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป5นต$นไป
สอบข$อเขียนรอบที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป5นต$นไป
สอบสัมภาษณ/รอบที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป5นต$นไป
สอบสัมภาษณ/รอบที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป5นต$นไป
หมายเหตุ
สถานที่สอบและห$องสอบจะประกาศให$ทราบในวันประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิ์สอบ (เฉพาะผู$สมัครใน
ระดับปริญญาตรี) ณ ศูนย/ประสานงานรับสมัครนักศึกษาใหม สํานักงานอธิการบดี กองสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ย น ศู น ย/ ร าชการใหม มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร/ ตํ า บลโคกเคี ย น อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดนราธิวาส และเว็บไซต/ http://www.pnu.ac.th/งานรับสมัครนักศึกษาใหม
คาใช.จายแตละภาคการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะเกษตรศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) โดยประมาณ 9,000 บาท
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/

