
คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 Quota คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีรายละเอียดดังนี้ (รับจ านวน 16 คน) 
1. ผู้สมัคร บิดา และมารดาต้องมีสัญชาติไทย 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ตลอดหลักสูตรและก าลังศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี
การศึกษา 2564 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

3. ผู้สมัครต้องมีดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา)        
ไม่น้อยกว่า 3.00 

4. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมี
ทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน และให้นับรวมถึงกรณีที่บิดาและมารดาเสียชีวิต (หากบิดาหรือมารดาที่เป็น
ข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) 

5. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 
5.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic 

Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic 
Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality 
Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

5.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้รับ
การแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 

5.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 
40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) 



5.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

6. หากผู้สมัครมีความพิการซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จะได้รับการพจิารณาคัดเลือกตามข้ันตอนปกติ 

ทั้งนี้คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อาจแต่งตั้ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได้และให้ความเห็น และการพิจารณาของ

คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
เกณฑ์การพิจารณา  
1. คะแนนวิชาสามัญของ สทศ. 
 - วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 

- คณิตศาสตร์ 1 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาไทย 
- สังคมศึกษา 

2. วิชาเฉพาะของ กสพท. 
 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 Quota คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในแผนการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 21  
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2. ผ่านการสอบวัดความรู้ GAT, PAT1, PAT2 
3. มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้้าหนักตัวไม่เกินเกณฑ์ปกติมากจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตประสาทและปราศจากอาการของโรคหรือมี
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาพยาบาล และไม่มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่  โรคจิต  โรคประสาท  หรือ
โรคบุคลิกภาพแปรปรวน  รวมทั้ง  มีปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ  ไม่มีโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อ
ผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และโรคไม่ติดต่อที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา ดังนี้ 
      4.1  โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ 
      4.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง 
      4.3  โรคความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง 
      4.4  โรคเบาหวาน 
      4.5  ภาวะไตวายเรื้อรัง 
      4.6  ติดสารเสพติดให้โทษ 
      4.7  โรคหรือความพิการอันท้าให้เสียบุคลิกลักษณะ  ได้แก่  ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว  หรือสายตาไม่ปกติ          
เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่้ากว่า  6/24  ทั้งสองข้าง หรือตาบอดสี เป็นใบ้ หูหนวกหรือหูตึงจากการ
ผิดปกติทางประสาท (neurosensory  hearing  loss) แม้แต่ข้างเดียว มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา 
      4.8  โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ที่ทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรค ต่อการศึกษา 

5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
มาก่อน  และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท้าความผิด  หรือร่วมกระท้าทุจริตในการสอบวัดความรู้เพ่ือสมัคร
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 

6. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 5 หรือข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็น
เท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้นั้น จะถูกตัดสิทธิ์ หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
มีภูมิล้าเนาอยู่ในพ้ืนที่  14  จังหวัดภาคใต้ 
เกณฑ์การพิจารณา รวมร้อยละ 100 

1. คะแนน GAT ร้อยละ 35 
2. คะแนน PAT1 (คณิตศาสตร์)  ร้อยละ 30 
3. คะแนน PAT2 (วิทยาศาสตร์) ร้อยละ 35 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 Quota คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
1.เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอืระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
2.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  
มีความเหมาะสมในการเป็นนักศึกษาและไม่มีปัญหาสุขภาพ หรือท่ีทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 -2 หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ
จงใจปกปิดข้อมูลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็น
นักศึกษา 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 Quota คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3. มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี หรือ มีเกียรติ
บัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  
4. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมทางวิศวกรรมใน
ยุค COVID” ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้า  A4 

 
 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 Quota คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 Quota คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
1. ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ 
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสนในศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 
 

 
 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 Quota คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
2. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ = 100 % (ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้) 
3. ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย คะแนน GPAX (รวม 5 เทอม) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
มาก่อน  
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจและไม่ติดสารเสพติดให้โทษ  ไม่มีประวัติเป็นโรค อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และโรคไม่ติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 5 หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้
นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบท่ี 2 Quota สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ส าเร็จการศึกษาทางศาสนาระดับมตุะวัซซิฏ (ระดับกลาง) หรือมีทักษะด้านภาษาอาหรับในระดับปานกลาง 
 


