ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอ
คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ประจําปการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงคเปดรับสมัครบุคคลเขาเปนนิสิต คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ประจําปการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
รับสมัครตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565
กําหนดการรายงานตัว
รายงานตัววันที่ 29 มกราคม 2565
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
1. เป น ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ กํ าลัง ศึก ษาในชั้ นมัธยมศึ ก ษาปที่ 6 หรือ เที ยบเท า จากหลัก สูต ร
กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
2. อายุระหวาง 17-35 ป
3. สวนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
4. สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง และไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการเรียน
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
1. สมัครดวยตนเองที่ : มหาวิทยาลัยเนชั่น
2. สมัครออนไลน ไดที่ www.nation.ac.th
ขั้นตอนการรับสมัครและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
1. ดาวนโหลด ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเขาศึกษา ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
พรอมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. เมื่อผูสมัครเตรียมเอกสารครบแลวใหนํามายื่น ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ในวันจันทร – ศุกร
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือ สง เอกสารทางไปรษณีย ตามที่อ ยู สํานัก สื่อ สารองคก ร

มหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
52000 โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบสัมภาษณและรายงานตัวในวันสอบสัมภาษณทันที
3. ผูสมัครชําระเงินคาสมัครเรียนแลว ใหรอหนังสือแจงกําหนดการรายงานตัวและตารางคาใชจาย
4. สามารถขอแบบฟอรมการชําระเงินไดที่ สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร มหาวิทยาลัยเนชั่น
หรือดาวนโหลดที่ www.nation.ac.th โทรศัพท (082)777-5434 และ (054)265-170
5. ผูสมัครตองชําระคาลงทะเบียนตามกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ
หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
1. ใบสมั คร ใบขึ้ นทะเบียนนิ สิต เอกสารสัญ ญาเขาศึกษา ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเนชั่น
กรอกขอมูลใหชัดเจนและสมบูรณ
2. ใบรายงานผลการตรวจรางกายตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผูที่สมัครเขาศึกษา โดย
แพทยผูไดรับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ 1 ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเทานั้น (ไมรับผลการ
ตรวจจากคลินิก)
3. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) และสําเนาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 3 ฉบับ
4. บัตรประจําตัวประชาชน (ดานหนาและดานหลัง)และสําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง จํานวน 3 ฉบับ
5. รูปถายสีหนาตรงแตงกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) และสําเนาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 3 ฉบับ
7. บัตรประจําตัวประชาชน (ดานหนาและดานหลัง) และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 3 ฉบับ
ขอกําหนดในการรับเขาศึกษา
1. ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2564 และรายละเอียดแนบทายประกาศฯ
แลวจึงสมัคร หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในระเบียบการ
หลักสูตรที่สมัคร แมจะผานกระบวนคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลวก็ตาม จะถือวาบุคคลนั้นหมดสิทธิ์ในการเขาเปน
นิสิตในทันทีที่ตรวจพบ โดยผูสมัครจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ มิได
2. เมื่อชําระคาสมัครเรียน และคาเรียนปรับพื้นฐานแลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการ
สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเนชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายทั้งหมดที่ไดชําระแลว ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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เอกสารแนบทายประกาศ
รายละเอียดคาใชจาย
คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง
(1) คาสมัครเรียน
(2) คารายงานตัว
(2) คาลงทะเบียนเรียน (1 ป)

500 บาท
5,000 บาท
70,000 บาท

สามารถชําระไดเต็มจํานวน หรือแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ 35,000 บาท รวม 2 ภาคการศึกษา
เปนเงิน 75,500 บาท
คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ 5 คน
(1) คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ
(2) คาหอพัก (1 ป) 15,000 บาท/ป/คน รวม 1 ป เปนเงิน
รวมทั้งหมด
18,000 บาท

3,000 บาท
15,000 บาท

หมายเหตุ (1) คาไฟฟาหนวยละ 7 บาท
(2) คาน้ํา คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน
มหาวิท ยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระค าใช จ ายเพื่ อ การศึ ก ษาเปนแบบระบบเหมาจ าย กล าวคือ
คาใชจายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนจํานวนเงิน 70,000 บาท โดย
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนิสิตแบงชําระเปนรายภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯนิสิตตอง
ชําระรายการคาสมัครเรียน คาลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 1 คาหอพักรายภาคการศึกษา ในวันที่สอบสัมภาษณ
“กรณีผานการคัดเลือก” และไมสามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนเงินใหกยู ืมเพือ่ การศึกษา (กยศ./กรอ.) ได
เนื่อ งจากไมเ ข าหลั ก เกณฑ ของกองทุ นเงิ นใหกูยืม เพื่อ การศึก ษา เมื่อ ชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการ
สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

