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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล 

เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1.  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์  https://www.nurse.cmu.ac.th/ 
web/Default.aspx หัวข้อ รับเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

2.  เปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน 
 จากเดิมในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 

3. สถานที่สอบ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ห้องสอบที่ กลุ่ม ห้องสอบ อาคาร รหัสประจำตัวผู้สมัคร 
จำนวน 
(คน) 

1 
A 

ห้องประชุม 
วิจิตร ศรีสุพรรณ 

ชั้น 3 อาคาร 2 
110000001-110000040 40 

B 110000041-110000118 78 
C 110000119-110000158 40 

2 
D 

ห้องศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 
110000159-110000218 60 

E 110000219-110000258 40 
 

4. กำหนดเวลารายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 
ห้องสอบที่ กลุ่ม เวลรายงานตัว สถานที่รายงานตัว 

1 

A 
07.30 – 07.50 น. โถงชั้น 1 อาคาร 2 

(บริเวณข้างร้าน Queen) 

B 
07.30 – 08.00 น. โถงชั้น 1 อาคาร 2 

(บริเวณข้างร้านกาแฟดอยหลวง) 

C 
07.50 – 08.10 น. โถงชั้น 1 อาคาร 2 

(บริเวณข้างร้าน Queen) 

2 
D 07.30 – 07.50 น. โถงชั้น 1 อาคาร 2 

(บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์) E 07.50 – 08.10 น. 
 

5. เวลาทำข้อสอบ 
เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาสอบ 

09.00 - 11.40 น. 01 วิทยาศาสตร์ 
02 คณิตศาสตร์ 
03 ภาษาไทย 
04 ภาษาอังกฤษ 
05 สังคมศึกษา 
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6. เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   
    จากเดิมในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบ
รายช ื ่ อผ ู ้ สอบผ ่ านข ้ อ เข ี ยนและม ี ส ิทธ ิ ์ เ ข ้ าสอบส ั มภาษณ ์ผ ่ านระบบการร ั บสม ั ครออนไลน์  
https://www.nurse.cmu.ac.th/web/Default.aspx หัวข้อ รับเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล 
 

7. แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
7.1   ผู ้เข้าสอบต้องส่งเอกสารต่อไปนี ้ผ ่านระบบรับสมัครออนไลน์ภายในวันที ่ 4 มีนาคม 2565  

เวลา 17.00 น. 
  เปิดระบบวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
  ปิดระบบวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. 
  1) หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 จาก Application หมอพร้อม 
  2) หลักฐานการคัดกรองจากเว็บไซต์หรือ Application Thai Save Thai   
  3) ผลตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จะต้องใช้ผลการตรวจวันที่ 4 มีนาคม 2565 

เท่านั้น โดยผลการตรวจที่สามารถใช้ยืนยันได้ ดังนี้ 
- ผลการตรวจจากสถานพยาบาล (โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก หรือห้องแลป) ที่มีลายเซ็น

ผู้ตรวจรับรองไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนถึงวันสอบ หรือ 
- ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลไม่

24 ชั่วโมง ก่อนถึงวันสอบ หรือ 
-  ผลการตรวจจากสถานพยาบาล (โรงพยาบาล คลินิก ห้องแลป หรือร้านขายยา) ที่แสดงผลผ่าน 

Application หมอพร้อม ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนถึงวันสอบ 
หากไม่มีผลการตรวจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบและถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียนทันที 
โดยจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการสมัครคืนไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

7.2   ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบและรายงานตัว ณ จุดคัดกรอง ตามเวลาที่กำหนดให้เท่านั้น เพ่ือป้องกัน
ความแออัดและรักษาระยะห่างที่เหมาะสม พร้อมดำเนินการดังนี้ 
1) ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันการเข้าห้องสอบ โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่

หมดอายุ 
2) เฉพาะผู้เข้าสอบท่ีส่งผลการตรวจจาก Application หมอพร้อม หรือผลการตรวจไม่ได้ระบุชื่อ

ผู ้เข้าสอบ ต้องแสดงผลจาก Application หมอพร้อมในโทรศัพท์มือถือหรือส่งผลในรูปแบบ
เอกสารด้วย 

3) ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการตรวจอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิ
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องเข้ารับการตรวจอุณหภูมิร่างกายอีกครั้ง หากอุณหภูมิยังเกิน
กำหนด คณะพยาบาลศาสตร์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียนทันที  

4) สิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ได้แก่ ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอดำ2B ยางลบ บัตรประจำตัว
ประชาชน สำหรับสิ่งของที่มีค่าอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือที ่ปิดเครื ่อง
เรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเงิน และของมีค่า โดยให้นำของมีค่าทั้งหมดบรรจุถุงใสที่คณะพยาบาล-
ศาสตร์เป็นผู้แจกให้และวางไว้ใต้ที่นั่งสอบ เท่านั้น 
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7.3   หากผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน 30 นาที จะเข้าสอบข้อเขียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้คุม
สอบ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบและถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียนทันที 

7.4   ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณศูนย์สอบและคณะพยาบาลศาสตร์ 
7.5   ผู้เข้าสอบต้องรักษาระห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร พร้อมเตรียมแอลกอฮอล์ทำความ

สะอาดมือสำหรับพกพาและมีการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อม
และวัตถุสิ่งของในช่วงก่อน ขณะ และหลังสอบ 

7.6   ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพตามมาตรฐานสากล 
7.7   ไม่อนุญาตผู้ติดตามหรือผู้ปกครองเข้ามารอผู้สอบในบริเวณศูนย์สอบและพื้นที่อาคารจัดสอบ คณะ

พยาบาลศาสตร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7.8   เนื่องจากศูนย์สอบอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำให้พื้นที่จอดรถมีจำกัด จึงขอ

ความร่วมมือผู้ติดตามหรือผู ้ปกครองนัดเวลากับผู้เข้าสอบในการรับส่งให้เรียบร้อย เพื่อป้องกัน
การจราจรติดขัดและกีดขวางการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงลดความแออัดของ
ผู้ใช้บริการในพ้ืนที่โรงพยาบาลฯ 

7.9   การขออนุญาตออกจากห้องสอบชั่วคราว (หลังการดำเนินการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 35 นาที) ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้คุมสอบ 

7.10 เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบและวางชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบไว้บนโต๊ะ
ของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจาก
ห้องสอบได ้

7.11 เมื่อผู้เข้าสอบได้ส่งชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบแก่ผู้คุมสอบเรียบร้อยแล้วผู้เข้าสอบต้องออกจาก
บริเวณศูนย์สอบและเดินทางกลับทันที มิให้รวมตัวหรือจับกลุ่มพูดคุยกัน 

 




