
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอ 

คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ประจําปการศึกษา 2564 

 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีความประสงคเปดรับสมัครบุคคลเขาเปนนิสิต คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ประจําปการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

 รับสมัครต้ังแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565 

กําหนดการรายงานตัว 

 รายงานตัววันที่ 29 มกราคม 2565 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

           1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 หรือเทียบเทา จากหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง 

           2. อายุระหวาง 17-35 ป 

           3. สวนสูง 150 เซนติเมตรข้ึนไป 

           4. สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง และไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการเรียน  
 

 วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 

     1. สมัครดวยตนเองที่ :  มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

     2. สมัครออนไลน ไดที่ www.nation.ac.th 
 

ขั้นตอนการรับสมัครและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก 

1. ดาวนโหลด ใบสมัคร ใบข้ึนทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเขาศึกษา ใบรายงานผลการตรวจสขุภาพ 

พรอมหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. เมื่อผูสมัครเตรียมเอกสารครบแลวใหนํามาย่ืน  ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน     ในวันจันทร – ศุกร 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือสงเอกสารทางไปรษณีย ตามที่อยู  สํานักสื่อสารองคกร 



มหาวิทยาลัยเนช่ัน เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

52000 โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบสัมภาษณและรายงานตัวในวันสอบสัมภาษณทันที 

3. ผูสมัครชําระเงินคาสมัครเรียนแลว ใหรอหนังสือแจงกําหนดการรายงานตัวและตารางคาใชจาย  

4. สามารถขอแบบฟอรมการชําระเงินไดที่ สํานักประชาสัมพันธและรับสมัคร มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

หรือดาวนโหลดที่ www.nation.ac.th โทรศัพท (082)777-5434 และ (054)265-170 

5. ผูสมัครตองชําระคาลงทะเบียนตามกําหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ 

 

หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 

1. ใบสมัคร ใบข้ึนทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเขาศึกษา ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

กรอกขอมูลใหชัดเจนและสมบูรณ 

2. ใบรายงานผลการตรวจรางกายตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผูที่สมัครเขาศึกษา โดย

แพทยผูไดรับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมช้ันที่ 1 ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเทาน้ัน (ไมรับผลการ

ตรวจจากคลินิก) 

3. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) และสําเนาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 3 ฉบับ 

4. บัตรประจําตัวประชาชน (ดานหนาและดานหลัง)และสําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง จํานวน 3 ฉบับ 

5. รูปถายสีหนาตรงแตงกายสุภาพ ขนาด 1 น้ิว จํานวน 3 รูป 

6. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถามี) และสําเนาพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 3 ฉบับ 

7. บัตรประจําตัวประชาชน (ดานหนาและดานหลัง) และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง พรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 3 ฉบับ 
 

 

 ขอกําหนดในการรับเขาศึกษา 

1. ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2564 และรายละเอียดแนบทายประกาศฯ 

แลวจึงสมัคร   หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามที่ระบุไวในระเบียบการ

หลักสูตรที่สมัคร แมจะผานกระบวนคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลวก็ตาม จะถือวาบุคคลน้ันหมดสิทธ์ิในการเขาเปน

นิสิตในทันทีที่ตรวจพบ โดยผูสมัครจะเรียกรองสิทธ์ิใดๆ มิได 

2. เมื่อชําระคาสมัครเรียน และคาเรียนปรับพื้นฐานแลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการ

สละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยเนช่ันขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายทั้งหมดที่ไดชําระแลว ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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เอกสารแนบทายประกาศ 

 

รายละเอียดคาใชจาย 

คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
 

สถานที่ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเนช่ัน จังหวัดลําปาง 

(1)  คาสมัครเรียน            500  บาท 

(2)  คารายงานตัว          5,000  บาท 

(2)  คาลงทะเบียนเรียน (1 ป)       70,000  บาท 

สามารถชําระไดเต็มจํานวน  หรือแบงชําระเปนภาคการศึกษาละ 35,000 บาท รวม 2 ภาคการศึกษา 

เปนเงิน 75,500  บาท 

 

คาหอพัก หองพักธรรมดา หองละ 5 คน 

(1)  คาบํารุงรักษาอุปกรณหอพัก เมื่อแรกเขาพัก คนละ        3,000  บาท 

(2)  คาหอพัก (1 ป) 15,000 บาท/ป/คน    รวม 1 ป เปนเงิน                            15,000  บาท 

รวมทั้งหมด             18,000  บาท  

หมายเหตุ  (1)  คาไฟฟาหนวยละ 7 บาท 

    (2)  คานํ้า คิดเปนเหมาจายปละ 600 บาท/คน    

 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการชําระคาใชจายเพื่อการศึกษาเปนแบบระบบเหมาจาย กลาวคือ 

คาใชจายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล เปนจํานวนเงิน 70,000  บาท  โดย

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนิสิตแบงชําระเปนรายภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯนิสิตตอง

ชําระรายการคาสมัครเรียน คาลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 1 คาหอพักรายภาคการศึกษา ในวันที่สอบสัมภาษณ  

“กรณีผานการคัดเลือก” และไมสามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศึกษา (กยศ./กรอ.) ได 

เน่ืองจากไมเขาหลักเกณฑของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เมื่อชําระคาสมัครเรียน คาธรรมเนียม

การศึกษา ตลอดจนชําระคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนแลวภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษาหรือตองการ

สละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 




