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ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio
………………………………………………………………………………………………………………..

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio
ประจาปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สังกัดคณะ/ สถาบัน ดังนี้
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะศิลปศาสตร์
6. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.6) หรือเทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2 เป็ น ผู้ ที่ มีสุ ขภาพสมบู ร ณ์ทั้งร่ างกายและจิ ตใจ ไม่เป็ นโรคติ ดต่อร้ ายแรง หรือ มีความผิ ดปกติที่เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของกรรมการสอบคัดเลือก
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
มาก่อน และไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิด หรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใดๆ
1.4 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากาหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
1.5 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.1–1.4 หรือข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ หรือแม้ปรากฏเป็น
ความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
(ความละเอียดขั้นต่า 300 dpi สาหรับผู้สมัครออนไลน์)
2.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.)
2.3 หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา
2.4 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.5 สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 รูป
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
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2.6 Portfolio ของผู้สมัครประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว สาเนาเกียรติบัตรการประกวด การแข่งขัน ผลงาน
ต่าง ๆ เช่น ด้านทักษะวิชาการ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ผู้นานักเรียน หรือทากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครั ว สถานศึกษา ชุมชน สั งคม ประเทศชาติ และมีความสอดคล้ องกับสาขาวิช าที่เลื อกเข้า ศึกษา
มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ
3. วิธีการสมัคร มี 2 วิธีดังนี้ (ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 4 สาขาวิชา)
3.1 สมัครออนไลน์ผ่านระบบได้ที่ https://admission.pnu.ac.th/
3.1.1 สาหรับผู้สมัครใหม่ ให้ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบรับสมัคร
3.1.2 สาหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดาเนินการสมัคร หลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ต้องการสมัคร
3.1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ ระดับการศึกษา และเลือกคณะ/
สถาบัน ที่ต้องการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล PDF
เท่านั้น (ยกเว้นรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG)
3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (มนร.1) ได้ที่เว็บไซต์ www.pnu.ac.th
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย ส่งใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
กรุณาส่ง...

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตาบลโคกเคียน
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
(สมัครสอบนักศึกษาใหม่ ป.ตรี มนร. รอบ Portfolio)

4. วิธีการชาระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชาระเงินค่าสมัครจานวน 200 บาท โดยมีขั้นตอนและวิธีการชาระเงิน
ค่าสมัครดังนี้
4.1 สมัครออนไลน์ ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัคร และชาระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ ชาระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code ผ่าน Internet Banking
ของทุกธนาคาร
4.2 สมั ค รทางไปรษณี ย์ ผู้ ส มั ค รสามารถช าระเงิ น ค่ า สมั ค รผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคารกรุ ง ไทย ทุ ก สาขา
ทั่วประเทศ เลขที่ Comp Code 82058 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือชาระเงินค่าสมัครผ่าน
แอพลิเคชั่น Krungthai Next ธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครเลือกเมนูจ่ายบิลแล้วกดค้นหาเลขที่ Comp Code
82058 กรอกเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน และกรอกรหัสการชาระเงินตามคณะดังนี้
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ส่วนราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์

รหัสการชาระเงิน
705
706
707
709
710
711

ผู้สมัครสามารถชาระเงินค่าสมัครได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566
5. ปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
5.1 การรับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566
- สมัครออนไลน์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 6 มกราคม 2566
(ดูวันที่จากตราประทับไปรษณีย์)
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
วันที่ 18 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์
5.3 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 มกราคม 2566
5.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2566
5.5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
ผ่านระบบ TCAS65
5.6 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา
5.7 รายงานตัว/ลงทะเบียน/
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ
สมัครออนไลน์
https://admission.pnu.ac.th

ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์
www.pnu.ac.th
ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์
www.pnu.ac.th
ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์
www.pnu.ac.th
ทางเว็บไซต์
www.mytcas.com
ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์
www.pnu.ac.th
ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์
www.pnu.ac.th
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7. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7.1 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ขาด
คุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่ผู้สมัครได้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ
7.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยัง สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเข้าระบบ TCAS66 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาใน
เว็บไซต์ http://student.mytcas.com
7.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะต้องสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
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1. คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร / สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
จานวนรับ 60 คน
หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสนใจศึกษาด้านเกษตรกรรม
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร / สาขาวิชา
2.1วิศวกรรมเครื่องกล
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จานวนรับ 20 คน
ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษใน ระดับดี หรือ
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร หรือเทียบเท่า
ทีม่ ีพื้นฐานความรู้สามารถต่อยอดสาหรับเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2 วิศวกรรมไฟฟ้า
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวนรับ 20 คน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.3 วิศวกรรมโยธา
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนรับ 50 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.5
3. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 3 สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า
2.4 วิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับ
จานวนรับ 30 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวนรับ 30 คน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
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3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร / สาขาวิชา
3.1 การจัดการ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
จานวนรับ 20 คน
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
3.2 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.00
จานวนรับ 20 คน
3.3 การตลาดดิจิทัล
จานวนรับ 20 คน
3.4 บัญชีบัณฑิต
จานวนรับ 20 คน
3.5 รัฐประศาสนศาสตร์
จานวนรับ 50 คน
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร / สาขาวิชา
4.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
จานวนรับ 20 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์
4.2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบอาหาร 1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
จานวนรับ 15 คน
หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และการประกอบอาหาร
5. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร / สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
1. ประเภทนักเรียนผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา
จานวนรับ 40 คน
ไม่น้อยกว่า 2.50 (รับจานวน 20 คน Portfolio ระบุผลงานทางวิชาการ,
การแข่งขันวิชาการ ฯลฯ)
2. ประเภทความสามารถพิเศษ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.30 (รับจานวน 20 คน โดย Portfolio ของผู้สมัครจะต้อง
ระบุผลงานการแข่งขันความสามารถพิเศษที่สมัครอย่างชัดเจน)
3. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ค่าคะแนน = 50%
4. สอบสัมภาษณ์ ค่าคะแนน = 50 % (ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารและรับการสัมภาษณ์ได้)
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6. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
คุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตร / สาขาวิชา
6.1 กฎหมายอิสลาม
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
จานวนรับ 20 คน
ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ หรือเทียบเท่า
6.2 ภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50
3. สาเร็จการศึกษาทางศาสนาระดับมุตะวัซซิฏ (ระดับกลาง)
จานวนรับ 20 คน
หรือมีทักษะด้านภาษาอาหรับในระดับปานกลาง
6.3 อิสลามศึกษา
จานวนรับ 20 คน
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(มนร.1)

ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจาปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ให้กรอกข้อมูลและทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเป็นจริง
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………นามสกุล..................................................................
เกิดวันที่..............เดือน............................................พ.ศ. ..................อายุ..............ปี ศาสนา.............................
2. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.....................ถนน................................ตาบล..........................................
อาเภอ...............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์......... .....................
3. กาลังศึกษา/สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา..........................................
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม.......................................................................................................................................
จากวิทยาลัย.......................................................................................................................................................
ตาบล..........................อาเภอ..............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................
5. ประเภทการสมัคร (ทาเครื่องหมาย  เลือกประเภทการสมัครใน  ด้านล่าง)
 ประเภทผลการเรียนดี
 ประเภทความสามารถพิเศษ
 กีฬา
 อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………
6. สมัครเข้าศึกษาต่อระดับระดับปริญญาตรี (ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา)
6.1 สังกัดคณะ/สถาบัน…………………………..…………………………สาขาวิชา.........................................................
6.2 สังกัดคณะ/สถาบัน…………………………..…………………………สาขาวิชา.........................................................
6.3 สังกัดคณะ/สถาบัน…………………………..…………………………สาขาวิชา.........................................................
6.4 สังกัดคณะ/สถาบัน…………………………..…………………………สาขาวิชา.........................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร
(..............................................................)
................/................./.............

สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบหลักฐานรับรองว่าถูกต้อง
 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.)
จานวน 1 ฉบับ
 หนังสือรับรองความประพฤติ
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
จานวน 1 ฉบับ
 Portfolio
จานวน 1 ชุด
...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

