
ประกาศมหาิิทยาลัยนราธิิวาสราชนครินทร์ 

~อง การรับสมัครสอบคัดิ่เลือกบคคลเพีอเ~ศึกษาระ~บัณฑิตศึกษา 

ภาคการศีกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) 

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการ~กษา ๒๕๖๕ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา~ณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลฝัเหณู่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด งัรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. คณะ/สถาบันที่~ดรับสมัคร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

๒. แผนการ~กษาและจำนวนที่รับ 

แผน ก แบบ ก๒ จำนวน ๘ คน 

๓. กำหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มี~ท~สอบ 

กิจกรรม กำหนดการ 

ร บัสมัคร (สมัคร oniine) ว นัที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิท~สอบคัดเลือก วัวันที่ ๑ มิฤนาฺยน ๒๕๖๕ 

หลักสูตรดำเนินการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ว นัที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ป ปะกาศรายชื่อผู้มีสิท~เข้าศึกษ น มิ่ นที่ ๑๕ มิ ถุนายน ๒๕๖๕ 

ลงทะเบียนเรียนในระบบ PNucM ว นัที ๒๐ มิ ถุนายน ๒๕๖๕ 

เปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน ว นัที่ ๒๗ มิถฝำยน ๒๕๖๕ 

๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

ระดับๆ~รณูณูาโท 

๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญณูาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถา~นการศึกษาที่ 

สภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง โดยมีผลการเรียนเฦลี่ยสะสม (GPA) 

ไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ ตลอดหลักสูตร 

๑.๒ ไม่เป็นผู้ทีถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เนื่องจากความประพฤติ 

ไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ 

๑.๓ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำ หรือมีส่วนร่วมกระทำทุจริตในการสอบทุกประเภท 

๑.๔ ม เืบอนุณูาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือการพยาบาลชั้น ๑ 

๑.๕ มีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านการพยาบาล 

การ~กษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาล อย่างน้อย ๑ ปี น บัถึงันยื่นไบสมัคร 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ้สูมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท โดยมีขั้นตอน 

และวิธีการชำระเงินค่าสมัครดังนี้ 

/๕.๑ ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์ม... 



๕.๑ ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าสมัครจากระบบการรับสมัคร และจ่ายเงินผ่าน 

เคาใlเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือชำระด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือQR code ที ป่รากฏใน 

ใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment) ผ่าน Internet Banking ของทุกธนาคาร ผ้สูมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ 

ระหว่างวัน่ที่ ๑๑ เมษายน - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๖. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

๖.๑รูปถ่ายหน้าตรงไ~สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด๑นิ้ว จํจำนวน ๑ ร ปู 

(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน น บัถึงวัน่สมัคร) 

๖.๒ สำเนาบัตรประจิาตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฦ~บ 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จิานวน ๑ ฉบับ 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๖.๔สำเนาใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี)/ใบเปลียนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ 

~า~กรณี~ชื่อ-สกุลใํกส~~ตรงกัน่)ของผู้สมัครพร้อมลงน่~องสำ~ถูกต้อง 

๖.๕ เอกสารเชิงหลักการระบุประเด็นป้ญหาทางคลินิก จำนวน ๑ ใ,ด 

๖.๖ สำเนาใบปริญญๅบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิระดับปริณูญาตรี จำนวน ๑ ชุด 

๖.๗ สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) จำนวน ๑ ชุด 

๖.๘ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ จำนวน ๑ ชุด 

หรือการพยาบาลชั้น ๑ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๖.๙ หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด 

(กรณีที่หลักสตรกำหนดให้ยื่น ตามเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา) 

๖.๑๐ผลคะแนนกิ้ารสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างน้อย๒ปี จำนวน ๑ ชุด 

น บัถึงวันยื่น์เบสมัคร (ถ้ามี) 

๗. ขัน้ตอนในการสมัคร 

๓,.๑ ตรวจสอบคุ่ณสมใ~ในฺสาขาวิช~ศประสงค์จะส~รเฃ้าศึกษาจากคณะต้นสัง~~~าม 

ประกาศแนบท้าย 

๗.๒ สมัครแบบออนไลน์ผ่านระบบได้ที่ https://admission.pnu ac th/ 

๗.๓ ลงทะเบียนเพีอขอชีอผูไช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบรับส~คิร 

๗.๔ เมื่อเข้าสู่ระบบให้ผู้สมั่ครกรอกรายละเอียดให้ถูก~องครบถ้วน (ก~ณาตรวจสอบเลขที 

บ ตัรประจำตัวประชาชน์เห้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะใช้เลขประจำ~วประชาชนเป็นเลขอ้างอิงในการติดตาม 

สถานการถlสมัคร) ผ้สูมัครต้องัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัครโดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล 

PDF เท่านั้น (ยกเว้นรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG ความละเอียดขั้นตํ่า ๓๐๐ dpi) 

๗.๕ กรณีท่' ม่สามารถแนบไฟล์หลักฐานประกอบการรับสมัครใดได้ให้นำ~าเนามา~นที 

คณะต้นสังกัดในวันสอบ 

๗.๖ เมื่อผู้สมัครทำรายการสำเร็จแล้ว ให้พิมพใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึง่ผู้สมัครต้อง 

ใช้เลขท่~สมัครร่วมกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการติดตามสถานะการสมัคร 

๗.๗ ผ้สูมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่าหนึ่งสาขาวิชา หากวันและเวลาสอบ 

ไม่ซํ้าซ้อนกัน และหากผู้สมัครได้ยืนยันการส่งใบสมัครในสาขาใดแล้วจะไม่สามารถขอเปลียนสาขาวิชาทีสมัคร 

ภายหลังได้ 

/๘. การพิจารณ คร... 



๘. การพิจารณาการสมัคร 

๘.๑ คณะต้นสังกัดจะทำการพิจารณาฃ้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครทั้งนี้การพิจารณา 

ให้เป็นผู้มีสิท~เข้าศึกษาอ~นดุลยพินิจของสาขาวิชานั้น ๆ ๆ 

๘.๒ หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องคณะต้นสังกัด 

จะไม่พิจารณาการสมัคร 

๘.๓ กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครภายหลังจากที่ได้ทำการยีนเอกสารหลักฐานต่อ 

มหาวิทยาลัยหรือกดยืนยันการสมัครในระบบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและ 

มหๅวิทยาลัย จะ~คืนเงินค่าสมัคร ทีผ่้สูมัครได้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

๘.๔ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า ผ้สูมัครมีคุณสมบ~ม่ตรงตามที่สาขาวิชา 

กำหนดหรือยีนเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัย่ประกาศ จะถือว่าการสมัคร 

ครั้งนี้เป็นโมฆะและมหาวิทยาลัย จะ~คืนเงินค่าสมัคร ที ผ่้สูมัครได้จ่ายให้กับมหาวิทยาลํย่ 

๙. หลักฐานทีต้องป๋ามาในวันสอบ 

บ ตัรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ~ตรประจำตัวนักศึกษา หรือ 

บ ตัรอื่นใดที่แสดงว่าผู้สมัครและผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกัน่ หลักฐานหรึอเอกสารอีน ๆ ให้เป็นไปตามที่ 

สาขาวิชากำหนด 

๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเว็บ'เซต์ ่.ns.pnu.ac.th และสามารถติดต่อสอบถาม 

ข อ้มูลเพิ่มเติมได้ ด งัรๅยละเอียดํlนข้อ ๑๑. 

๑๑. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล 

ส่วนราชการ ข อ้~ลติดต่อสอบถาม 

บ ณัฑิตวิทยาลั'ย 

s, 

สำน กังานบัณฑิตวิทยาลัย ช นั ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

โทรศัพท์: ๐-๗๓๗๐-๙๐๓๐ ต่อ ๑๑๖๒ 

Website: https://www.pnu,ac.th/graduate/ 

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยิ่นราธิวาสราชนครินทร์ 

โทรศัพท์: ๐-๗๓๗๐-๙๐๓๐ ตอ ๓๘๐๐ 

E-mail: grad.nurse@pnu.ac.th 

Website: www.ns.pnu.ac.th 

FB: ประซาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ ว นัที่ ~!?, มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รองศาสตรา'~ย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 


