กําหนดการยืนยันสิทธิ์และยืน่ หลักฐานรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี สําหรับผูผานการคัดเลือก ระบบ TCAS รอบที่ 1 - 4 ประจําปการศึกษา 2565
........................................................................................
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรขอให ผู ผ า นการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1- 4 ดํ า เนิ น การ ดั ง นี้
1. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหนิสิตใหมดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.1 ให นิ สิ ต ทํ า การบั น ทึ ก ข อ มู ล ประวั ติ นิ สิ ต ผ า นระบบออนไลน ไ ด ที่ เ ว็ บ ไซต http://www.admission.nu.ac.th/registar
ทั้งนี้สามารถดําเนินการไดตั้งแต วันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 บั น ทึ ก ข อ มู ล ประวั ติ และข อ มู ล หนั ง สื อ แสดงเจตนาระบุ ผู รั บ เงิ น ช ว ยเหลื อ กองทุ น สวั ส ดิ ภ าพนั ก เรี ย นและนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหครบถวน ถูกตอง
1.1.2 Upload เอกสาร
- ไฟลรูปถายที่สวมชุดเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขนาด 1 นิ้ว ขนาด 300 x 400 pixels
ความละเอียด 300dpi ขนาดความจุไมเกิน 1.5 Mb นามสกุลไฟล .jpg
- (ปพ.1 สําหรับผูผานการคัดเลือก ระบบ TCAS รอบที่ 1-4) ,
- (ใบTranscript หรือ ใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ สําหรับนิสติ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กลุมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)) และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (New track)
ที่แสดงวาเรียนจบหลักสูตรแลว โดยให สแกนเอกสารเปนไฟล PDF ทั้งดานหนา - ดานหลังใหอยูในไฟล ( .pdf )
เดียวกัน โดยไฟลเอกสารที่สแกนตองครบถวนชัดเจนและสามารถอานได
1.1.3 สําหรับผูผ านการคัดเลือกระบบ TCAS รอบที่ 3 – 4 พิมพใบแจงชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และใหชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาผาน Mobile Banking ไดทุกธนาคาร หรือเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหวางวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือกระบบ TCAS รอบที่ 1 – 2 ที่ยังไมไดชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา สามารถพิมพใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาได
1.1.4 สมัครเขาอยูหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(ตามความสมัครใจ) ไดทเ่ี ว็บไซต http://dorm.nu.ac.th
สอบถามขอมูลไดที่ โทร. 055 961287-90
หมายเหตุ: นิสิตที่มีความประสงคกูยมื เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) สามารถศึกษารายละเอียดไดที่
https://www.acad.nu.ac.th/studentloan หากมีขอสงสัย สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร. 055 968316, 055 968319
เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนครบถวนสมบูรณแลว ใหนําเอกสารมาใชยื่นเปนหลักฐานในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ. โดม อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามวัน เวลา ที่ระบุขางทาย ทั้งนี้หากผูผาน
การคัดเลือกไมนําเอกสารมายื่นในวันรายงานตัวถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษา
2. สั่งพิมพแบบระเบียนประวัติ หลังจากทํารายการที่ 2.1.1 – 2.1.3 เรียบรอยแลว โดยเอกสารที่จะไดรับหลังจากสั่งพิมพระเบียนประวัติ
มีดังนี้
2.1 แบบระเบียนประวัตินิสติ นําเอกสารมายื่นดวยตนเอง พรอมกับเอกสารที่แสดงวาเรียนจบหลักสูตรแลว(ฉบับจริง)
ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ตามกําหนดการในขอที่ 3
2.2 User Account และ E-mail Account สําหรับเขาระบบตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ระบบทะเบียนออนไลน (REG), E-mail,
WIFI ของมหาวิทยาลัย และระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ฯลฯ
2.3 แบบแสดงเจตนาระบุชอื่ บุคคลที่จะเปนผูรบั เงินชวยเหลือกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นํามายื่นดวย
ตนเอง ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ตามกําหนดการในขอที่ 3
**ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบแลวพบวา นิสิตใหขอมูลและยืน่ เอกสารอันเปนเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเขาศึกษาไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น**

3. การยื่นเอกสารรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรดวยตนเอง
ใหนิสิตยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรดวยตนเองในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565
ณ โดม อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่
เวลา
คณะ
วันพุธที่ 15 มิ.ย.65
09.00 – 10.30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะนิติศาสตร
10.30 – 12.00 น.
คณะแพทยศาสตร, คณะทันตแพทยศาสตร,
คณะสาธารณสุขศาสตร,คณะโลจิสติกสและดิจิทัลซัพพลายเชน
13.00 – 14.30 น.
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
14.30 – 15.30 น.
คณะศึกษาศาสตร, คณะสังคมศาสตร
วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย.65

เวลา
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

คณะ
คณะมนุษยศาสตร, คณะพยาบาลศาสตร, คณสหเวชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ,
วิทยาลัยนานาชาติ, คณะวิทยาศาสตรการแพทย
13.00 – 14.30 น.
คณะวิทยาศาสตร
14.30 – 15.30 น.
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติฯ
เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวรดวยตนเองมีดังนี้
3.1 ใบระเบียนประวัตินิสติ ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลว (ตามขอ 2.1)
3.2 ใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 4-6 (ปพ.1) ที่แสดงวา
จบการศึกษาเรียบรอยแลว (โดยตองนําฉบับจริงมาแสดงดวย)
- สําหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน
(Strengthening Track) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(New track)
ใหนําใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือ ใบปริญญาบัตร
หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงมาแสดงดวย
3.3 บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง ของผูมารายงานตัว
3.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุผูรับเงินชวยเหลือ กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามขอ 2.3)
3.5 ผลการตรวจรางกายไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่เขารับการตรวจ(ฉบับจริง)
4. การทําบัตรประจําตัวนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหนิสิตศึกษาขั้นตอนการทําบัตรประจําตัวนิสิตจากคูมือ การทําบัตรประจําตัวนิสิต
ไดที่ http://www.admission.nu.ac.th/registar
5. ใหนิสิตศึกษาเอกสารแนะนําระบบบริการการศึกษาผานเครือขาย (e-registrar) สําหรับนิสิต
6. นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาเรียน-ตารางเรียน ที่เว็บไซต ระบบทะเบียนonline (http://reg.nu.ac.th) ไดตั้งแต วันที่ 17
มิถุนายน 2565 เปนตนไป อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตน/2565 ตามแผนการศึกษาใหกับนิสติ ใหม
ทุกคน เฉพาะรายวิชาของคณะและวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน ยกเวน รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ที่รหัสวิชาขึ้นตนดวย 001xxx นิสิตใหม
ตองลงทะเบียนเรียนเอง ทั้งนี้กําหนดใหนิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) วันที่ 19 มิถุนายน 2565 และชวงเพิ่ม-ถอน
รายวิชา วันที่ 20 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 โดยใหศึกษาคูมือลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2565
(http://reg.nu.ac.th) สําหรับภาคเรียนปลาย/2565 เปนตนไป นิสิตตองทําการลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง
ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-8300, 0-5596-8308, 0-5596-8310, 0-5596-8311 และ 0-5596-8324
อนึ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวรขอสงวนสิทธิ์การเขาศึกษา หากไมมายื่นเอกสารรายงานตัวเขาเปนนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวัน เวลา ที่กําหนด หรือยื่นหลักฐานการเขาศึกษาอันเปนเท็จ จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาและจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

