
ประกาศมหาวิทยาลํย่นราธิวาสราชนครินทร์ 

เรีอง ประกาศรายชีอสำรองผู้มีสิท~เข้าศึกษา หลั หลักสูตรประกาศนียบัตร~ณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ตามที มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจิาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของ~ว่จริง เ และมี 

การรายงานตัวและการสละสิท~ของตัวจริง จํจำนวน ๑ ทีนั ง่ นัน้ 

บ ดันี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อสำรองผู้มีสิท~เข้าศึกษาห~ก่สูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด งัรายซีอที่แนบท้าย 

ประกาศนี้โดยมีกำหนดการรายงานตัว ด งันี้ 

กำหนดการรายง ว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศีกษา (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑. ผ้มูีสิท~เข้าศึกษา (ตั (ตัว่สำรอง) ต อ้งรายงานตัว/ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ PNucM ทางเว็บไซต์ 

https://regis pnu ac.th ด ว้ยอีเมลหรือเลขบัตรประจำตัวประซาชนและร~สผ่านท่~ด้ลงทะเบียนไว้ เพีอยืนยัน 

ิิท~เข้ารับการํศึกษำหลักสูตรประกาศนียบัต์ ณ วิ ณฑิต สาฃาวิชาชีพครู ประจิาปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมชำระ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๕ ก บัทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนเงิน 

๑๘,๐๐๐ บาท 

๒ นำใบแจ้งยอดชำระเงิน (pay in) ชำระผ่าน counter ธนาคารหรือซำระผ่าน lnternet Banking 

โดยสแกนคิํวอา~โค้ด/บารโค้ด จ จะต้องดำเนินการชำระเงิน ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เท่านั้น 

๓. ผ้รูายงานตัวต้องส่งหลักฐานการยืนยันสิท~เข้ารับการศึกษ กฐ กฐานการชำระค่าธรรมเนียม 

การศึกษา มายัง E-mail : teaching@pnu.ac.th ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

๔. 

๔นกรณีรายชื่อสำรองผู้มีสิท~เข้าศึกษาตามประกาศ ไ ร่ ไม่สามารถรายงานตัวผ่านระบบและชิาระเงิน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาทีกำหนดไว้ ให้มาติดต่อด้วยตนเอง ณ กองสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียนภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในเวลาราชการเท่านั้น หากไม่มาติดต่อตามกำหนดดังกล่าว 

ถือว่าสละสิท~เข้าศึกษา 

๕. ผ้ทูี ม่ีรายชื่อสำรองที่ไม่มารายงานตัวในระยะเวลาทีกำหนด มหาวิทยาลัยฯจะเรียกรายชื่อสำรอง 

ลำด บั่ถ ดัไปเข้าศึกษาตามลํๅับ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ ว นัที่ ~~~~ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(รองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ แสงมณี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยิ่นราธิวาสราซนครินทร์ 



กำหนดการรายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน/ขึ้นทะเบียน (ระบบออนไลน์) 

~~สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สา~ข~~ิ~~พครู 

ประจ°าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รายละเียด~จกรรม 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิท~เข้าศึกษา www www~2n~.th 

้เ~า~กษา Lo Login รายงานั~ Online ฝานระบบ PNUCM https://regis.pnu,ac~ 

~เฺ~า~กษารายงาน~ผ่านรฺะบบออน' ล~ ล~ PNUCM 
ร~ 

. 

ผ้มูีสิ~~เข้าศึกษาเข้าสู่ระบบ h~ h~~~;LLr~~~~ ผ่านอีเมลหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและ 

รหัสผ่านี่ลงทะเบียนไว้เพื่อเฃ้าสู่ขั้นตอนการรายงานตั่ว่ซี่งผู้มีสิท~เข้า~กษาจะ~งกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง 

และครบถ้วนพริ้อมอัปโหลดหลักฐานประกอบการรายงานตัว ~ล์นามสกล PDF) ซึ ง่ประกอบด้วยข้อมฺลดัง่อ่เปนี้ 

๑. ข้อมล~ส~ร 
~ 

<u q, 

๒. ทีอ่ย่ 
,:u_ 

๓. ~~อมูลการจบการศึกษา 

๔. แนบหักฐานในระบบ 

๔.๑ ·~เนาทะเียน้านใ,อง~~กษา 

๔*๒ สาเนาบตรบระจํว่~ประซาชนชอง ๔*๒ สาเนาบตรบระจาดว~ระซาชนชอง 

๔.~า สำ

เนาทะเ~

ดา 

๔.๔ ~~เนาทะเบียน้านฺ~องมา~ดา 

๔*๕ สำเนาใบแสดงผลการเรียน 

~ ~:~ 

าธรรม่.เนยมการ~กษา 

่.ช 

่

า,ระ่าธรรมเียมการ~กษา ~ห ํจิำนวน๑๘~๐๐๐บา~ ~ ~ '' ·' ·´ 
: . 

๒.' ~~แ~งยอดำระเ~น (Pa (Pay in) ชำระ่าน counter ธ~าคารหรือซํฺาระผิฺ่าน Intern~ Banking 

โดยสแกนคิว~ารฺ~~้vา/่ารํ~้ด~งจะ~ง่ำเนิน์่lรำระ~งินภาย~น ~~. ~~ ~ฆ~ยน ~~๖~ 

.. 
๓. ผ้~ูึก'ษา่งห~านการํๅระ~น~~~เจ่~~ของคณะ~เช้า~กษา~~นE~mai~l:teaching@pnu.ac.th 



าน~ออนไล~าหรับ~ศึ~~ๅ

~~~~ * ร~n * ร~n~ฉ~,,:ภษา~ : 

~~*~~~ั~ 

~ u.~ร่i~,ส~~uด่~u,,ร้ 

๑.ตรวจสอบรายชี่อผู้มีสิท~เข้าศึกษา 

คr.~ะ 

ลวรn 

๓. กดป่มรายงานตัว ' ริ

, 

ด้วย:~เมลหรีอเลฃ~~บัตรประจำตัวประชาซน 

และรหัส~jานที่ลงทะเบียนไว้ 

๓~น ~~ ๒๘ ~~ยน ํ่๕๖๕ 

๕. การ~าระเงิน 

๕.๑ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๕.๒ นำใบแ้งยอดชำระเงิน (Pay in) ชำระผ่าน 

Internet Banking โดยสแกนคิวอาร~ค้ด, 

บาร์โค้ด ซีง่จะ~องดำเนินการชํๅระเงิน ~:~ 

๗. น กัศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบ 

รหัสนักศึกษาได~~~ ๒ - ๗ ~~~~ ๒~~ 

ที่เมน ตรวจสอบรหัสนัก~กษา 

ิ้เูข้าึกษาสามารถตรวจสอบรหัสนัก~กษา 

ไ~~ htt https://regis.pnu.ac.th 

~-~~ะบu 

~้~~·~ 

๒. เ~า~ระบบ ~ ht ~ ht https://regis.pnu.ac,th 

ด้วยอีเมลหรือเลขบัตรประจำตัวประซาชน 

และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 

_ ~~, 

.=~ 

~~~. ~~ 
เ ,ฺ~~ายน~๒~~๕~... 

··~::,~~~~~~~ 

๔.๕ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรายงานตัว 

~~ ๒๘ 
เม~~า~น ~๕ ~๕~>๕ ~ 

~~~~ ~~~ 

, ,:, o 
,=จฺฺ . 

๖.สงหลก~านการชาระเงนทาง ~~~~: d.3 
E-mail: teaching@pnu.ac.th 

ภายใน 



รายชีอผู้มีสิท~เข้าi~กษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สา สาขาวิชาชีพครู ปีการึกษา 2565 (ตัว~~ารอง) 

จำนวน i คน 

ลำด บั เลขทีผู้สมัครสอบ ชีอ - สกุล หมายเหตุ 

1 25651157 นายอิสมาอีล มัน่ศรัทธา 
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