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ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
เรื่อง  การรบัสมัครนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภท
การรับแบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2566 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีคณะ/สถาบัน 
ที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 3. คณะวิทยาการจัดการ 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. คณะศิลปศาสตร์ 
 6. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
 1.2 เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษ 
ในคดีอาญา และไม่เคยเป็นผูท้ี่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิด หรือร่วมกระท าทจุริตในการสอบวัดความรู้เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของกรรมการสอบคัดเลือก 

1.4 เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาก าหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
1.5 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 หรือข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ หรือแม้ปรากฏ

เป็นความเท็จข้ึนมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน  1 รูป 
     (ความละเอียดข้ันต่ า 300 dpi ส าหรับผู้สมัครออนไลน์) 
2.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.) (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน 1 ฉบับ  
 

/3.วิธีการรับสมัคร... 
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3. วิธีการรับสมัคร มี 3 วิธี ดังนี้ (ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 4 สาขาวิชา) 
3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านระบบได้ท่ี https://admission.pnu.ac.th/  
      3.1.1 ส าหรับผู้สมัครใหม่ ให้ลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบรับสมัคร  

             3.1.2 ส าหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อด าเนินการสมัคร หลักสูตร/
สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
       3.1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ ระดับการศึกษา และเลือก
คณะ/สถาบัน ที่ต้องการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์
นามสกุล PDF เท่านั้น (ยกเว้นรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG)  

3.2 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ คณะ/สถาบัน ที่ผู้สมัครต้องการสมัครเข้าศึกษา 
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3.3 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (มนร.1) 
ได้ที่เว็บไซต์ www.pnu.ac.th ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร 
มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้   
 

 

 กรุณาส่ง...       กองส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
                     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
                     99 หมู่ 8 ต าบลโคกเคียน   
                     อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส   96000 

                  (สมัครสอบนักศึกษาใหม่ ป.ตรี มนร. รอบโควตา) 
 

4. วิธีการช าระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าสมัครจ านวน 200 บาท โดยมีขั้นตอนและวิธีการช าระเงิน 
ค่าสมัครดังนี ้
 4.1 สมัครออนไลน ์ให้ผูส้มัครพิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร และช าระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ ช าระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code ผ่าน Internet 
Banking ของทุกธนาคาร  

4.2 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถช าระเงินค่าสมัครได้ที่ คณะ/สถาบัน ที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร (เปิดรับ
สมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.3 สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถช าระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  
ทั่วประเทศ เลขที่ Comp Code 82058 ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือช าระเงินค่าสมัคร
ผ่านแอพลิเคช่ัน Krungthai Next ธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครเลือกเมนูจ่ายบิลแล้วกดค้นหาเลขที่ Comp 
Code 82058 กรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน และกรอกรหัสการช าระเงินตามคณะดังนี้ 
 
 
 
 

/ล าดับที่... 

https://admission.pnu.ac.th/
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ล าดับท่ี ส่วนราชการ รหัสการช าระเงิน 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 705 
2 คณะเกษตรศาสตร์ 706 
3 คณะวิทยาการจัดการ 707 
4 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 709 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 710 
6 คณะศิลปศาสตร์ 711 

            

ผู้สมัครสามารถช าระเงินค่าสมัครได้ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2566  
 

5. ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษาต่อ มีก าหนดการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

/6.เงื่อนไขต่างๆ... 

กิจกรรม วันและเวลา หมายเหต ุ
5.1 การรับสมัคร 
      - สมัครด้วยตนเอง 
      - สมัครออนไลน ์
      - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 

 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2566 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2566 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ –  7 เมษายน 2566 
(ดูวันที่จากประทับตราไปรษณีย์) 

  
รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ 
สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 18 เมษายน 2566 
 

ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th 

5.3 สอบสมัภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน 2566 ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th 
5.4 ประกาศรายช่ือนักศึกษา 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

 

วันที่ 27 เมษายน 2566 
 

ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th 

5.5 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันสิทธ์ิ 
ผ่านระบบ TCAS66 

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 
 

ทางเว็บไซตw์ww.mytcas.com 

5.6 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสทิธ์ิ
เข้าศึกษา 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 
 

ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th 

5.7 รายงานตัว/ข้ึนทะเบียนนักศึกษา/
ลงทะเบียน 

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2566 
 

ติดตามทางเว็บไซต์www.pnu.ac.th 
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6. เง่ือนไขต่างๆ ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา 
6.1 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ขาด 

คุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที่ผู้สมัครได้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

6.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายช่ือไปยังที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเข้าระบบ TCAS66 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธ์ิ เข้าศึกษา 
ในเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

6.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะต้อง 
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 

      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์) 
รองอธิการบดรีักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://student.mytcas.com/
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จ านวนการรับและคุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 
รอบท่ี 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

1. คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
หลักสูตร / สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 

1.1 เกษตรศาสตร ์
จ านวนรับ 30 คน 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรอืระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสนใจศึกษาด้านเกษตรกรรม  

 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

หลักสูตร / สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 
2.1 วิศวกรรมเครื่องกล 
จ านวนรับ 21 คน 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ 
ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา 
ประเภทช่างอุตสาหกรรม      
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาและ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.20  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3. มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ 
เทคโนโลยี หรือมีเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ หรือ เป็นนักกีฬา นักดนตรี 
หรือตัวแทนอื่นๆ ระดับอ าเภอข้ึนไป หรือมีประกาศนียบัตรหรือมีหลักฐานแสดงการ 
เข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขัน ด้านความสามารถพิเศษ 
4. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง 
“อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล” ความยาวไม่น้อยกว่า 
ครึ่งหน้ากระดาษ  A4 

2.2 วิศวกรรมไฟฟ้า 
จ านวนรับ 23 คน 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/ 
เทคโนโลยี หรือ มีเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ หรือเป็นนักกีฬา นักดนตรี 
หรือตัวแทนอื่นๆ ระดับอ าเภอข้ึนไป  หรือมีประกาศนียบัตรหรือมีหลักฐานแสดงการ 
เข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันด้านความสามารถพิเศษ 
4. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง 
“อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” ความยาวไม่น้อยกว่า 
ครึ่งหน้ากระดาษ  A4 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
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จ านวนการรับและคุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 
รอบท่ี 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (ต่อ) 

 

หลักสูตร / สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 
2.3 วิศวกรรมโยธา 
จ านวนรับ 12 คน 

 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี หรือ มีเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ หรือเป็นนักกีฬา นักดนตรี
หรือตัวแทนอื่นๆ ระดับอ าเภอข้ึนไป 
3. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง 
“อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา” ความยาวไม่น้อยกว่า 
ครึ่งหน้ากระดาษ  A4 

2.4 วิศวกรรมอุตสาหการ 
จ านวนรับ 28 คน 

 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ , ศิลป์-ค านวณ หรือเทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาหรือ 
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3. มีเกียรตบิัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/ 
เทคโนโลยี หรอื มีเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ หรือเป็นนักกีฬา นักดนตรี
หรือตัวแทนอื่นๆ ระดับอ าเภอข้ึนไป หรือมผีลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรอื 
การร่วมงานด้านพหุวัฒนธรรมและโครงงานด้านนวัตกรรม 
4. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง 
“อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสหการ”ความยาวไม่น้อยกว่า 
ครึ่งหน้ากระดาษ  A4 
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จ านวนการรับและคุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 
รอบท่ี 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (ต่อ) 

 

หลักสูตร / สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 
2.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
จ านวนรับ 22 คน 

 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

3. มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/

เทคโนโลยีหรือ มีเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ หรือเป็นนักกีฬา นักดนตรี

หรือตัวแทนอื่นๆ ระดับอ าเภอข้ึนไป 

4. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง 
“อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” ความยาวไม่น้อยกว่า 
ครึ่งหน้ากระดาษ  A4 

 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

หลักสูตร / สาขาวิชา คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

3.1 การจัดการ 
จ านวนรับ 15 คน 
3.2 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อธุรกิจ 
จ านวนรับ 30 คน 
3.3 การตลาดดิจทิัล 
จ านวนรับ 35 คน 
3.4 บัญชีบัณฑิต 
จ านวนรับ 25 คน 
3.5 รัฐประศาสนศาสตร ์
จ านวนรับ 40 คน 

1. เป็นผูท้ี่ก าลงัศึกษาหรือส าเรจ็การศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
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จ านวนการรับและคุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 
รอบท่ี 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

 หลักสูตร / สาขาวิชา คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

4.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวนรับ 20 คน 
 

1. เป็นผูท้ี่ก าลงัศึกษาหรือส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) 
หรือเทียบเท่า 
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสนใจศึกษาวิทยาศาสตร ์

4.2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบอาหาร 
จ านวนรับ 15 คน 

1. เป็นผูท้ี่ก าลงัศึกษาหรือส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  
หรือเทียบเท่า  
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทีม่ีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และการประกอบอาหาร 

 
5. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

หลักสูตร / สาขาวิชา คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
จ านวนรับ 40 คน 
 

1. เป็นผูท้ี่ก าลงัศึกษาหรือส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) 
หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. สอบสัมภาษณ์ (ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยในการสื่อสารและรบัการสัมภาษณ์ได้) 
 

 
6. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)   

หลักสูตร / สาขาวิชา คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

6.1 กฎหมายอิสลาม 
จ านวนรับ 20 คน 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)  
ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. ส าเรจ็การศึกษาทางศาสนาระดับมุตะวัซซิฏ (ระดับกลาง)   
หรือมีทักษะด้านภาษาอาหรับในระดับปานกลาง    
 

6.2 ภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) 
จ านวนรับ 20 คน 
6.3 อิสลามศึกษา 
จ านวนรับ 20 คน 
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ใบสมัครเข้าศกึษา ระดับปรญิญาตรี 
รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจ าปีการศกึษา 2566  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร ์
 

 

ให้กรอกข้อมูลและท าเครื่องหมาย  ในช่อง    ตามความเปน็จริง 
1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………นามสกลุ.......................................................... 

เกิดวันที่..............เดือน............................................พ.ศ. ..................อายุ..............ป ีศาสนา..................... 
2. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมูท่ี่.....................ถนน................................ต าบล................. ................. 

อ าเภอ...............................จังหวัด..................................รหสัไปรษณีย์...................โทรศัพท.์................... .. 
3. ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา.................................. 
4. ผลการเรียนเฉลีย่สะสม................................................................................................. .............................. 

จากโรงเรียน/วิทยาลัย................................................................................................................................ 
ต าบล..........................อ าเภอ..............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์......... .............. 

5. สมัครเข้าศึกษาต่อระดับระดับปริญญาตรี (ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา) 
5.1  สังกัดคณะ/สถาบัน…………………………..…………………………สาขาวิชา................................................. 
5.2  สังกัดคณะ/สถาบัน…………………………..…………………………สาขาวิชา................................................. 
5.3  สังกัดคณะ/สถาบัน…………………………..…………………………สาขาวิชา................................................. 
5.4  สังกัดคณะ/สถาบัน…………………………..…………………………สาขาวิชา................................................. 

 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
     เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 13 หลัก 
 

             
 
 

 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่รบัสมัคร  

 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้สมัคร 
(..............................................................) 

................/................./............. 

ได้ตรวจสอบหลกัฐานรบัรองว่าถูกต้อง 

 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.)  จ านวน  1  ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร    จ านวน  1  ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประชาชนผูส้มัคร    จ านวน  1  ฉบับ 

 
  ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลกัฐาน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

 

(มนร.1)  


