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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)  

ประจำปีการศึกษา  2565 
……………………………………............................................. 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะเข้าตรวจร่างกายและรายงานตัวข้ึน
ทะเบ ียนเป ็นน ักศ ึกษาหลักส ูตรประกาศนียบัตรผู ้ช ่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้  

 

1. เข้ารับการการตรวจร่างกาย ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 
1.1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนตรวจสุขภาพผ่าน Line Official : iSuandok ดังนี ้

1.1.1 เข้า Application Line และทำการค้นหาช่ือ “@medcmu” จากนั้นกดปุ่ม “Add” 
1.1.2 อ่านข้อกำหนด และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกด “บันทึก” 
1.1.3 กรอกแบบรายงานการตรวจสุขภาพนักศึกษาใน iSuandok ข้ันตอนดังนี ้

1) คลิก “เมนู” 
2) คลิก “จัดการข้อมูล” 
3) คลิก “ตรวจรักษา” 
4) คลิก “ลงทะเบียนตรวจ” 
5) คลิก “ตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
6) ตรวจสอบข้อมลู พร้อมอพัโหลดรูปนกัศกึษาและกรอกประวัติการเจบ็ป่วยแล้ว

กดบันทกึข้อมลู ทัง้นี้ รปูนกัศกึษาให้แตง่กายตามเครื่องแบบนักศึกษาการศึกษา
ภาคทฤษฎี ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตา และพื้นหลงัสขีาว เท่านั้น 

1.2 เข้ารับการตรวจร่างกายตามเวลาที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบเวลาและสถานที่ได้จาก
ระบบรับสมัครออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

หมายเหตุ 
1) ผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับเชื้อและรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ติดต่อมายัง

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร 0 539 35029 (วันเวลาเวลาราชการ) ภายในวันที่ 22 
เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เพื ่อประสานงานและเลื ่อนการตรวจร่างกาย  ทั ้งนี้  
คณะพยาบาลศาสตร์ จะคำนึงถึงความปลอดภัยเข้านักศึกษาและผู้ให้บริการเป็นสำคัญ   

2) ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเข้ารายงาน หากมิไดร้บัการตรวจ
ร่ายกายหรือพบความผิดปกติอื่นใดตามประกาศรับสมัครแล้วนั้น จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการ
เข้าศึกษาและตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาทันที 

2. เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 
2.1 ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา จากระบบรบัสมัครออนไลน์

นำมายื่นรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา 
/2.2 เอกสารที.่.. 
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2.2 เอกสารทีใ่ช้ประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ภาค
พิเศษ ดังนี ้
2.2.1 ใบแสดงผลการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตาม

หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีตราโรงเรียนประทับกำกับบนรูป และมี
ลายเซ็นของนายทะเบียนโรงเรียนรับรอง ตัวจริงมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 

2.2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รายงานตัว จำนวน 1 ฉบับ 
2.2.3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รายงานตัว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
2.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 

แผ่น 
2.2.5 เอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (เอกสารในข้อ 2.1) ที่กรอกข้อมูลโดย

สมบูรณ์ ติดรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้รายงานตัวฯ ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน และ
พยานต้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถรับรอง
ตนเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองรับรอง  

2.2.6 หนังสืออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานและการฝึกงาน (เฉพาะผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษาเปน็ผูก้รอกข้อความในหนังสืออนุญาตให้
นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานและการฝึกงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์และลงลายมือช่ือให้
เรียบร้อย จำนวน 1 ชุด 

2.2.7 หนงัสืออนุญาตให้ศึกษาจากผู้บังคับบัญชา ฉบับจริง (กรณีมีต้นสังกัด) 
* เอกสารของผู้รายงานตัวที ่เป็นฉบับสำเนา ให้เขียนรับรองสำเนาทุกแผ่นว่า  “สำเนา
ถูกต้อง ถ่ายจากต้นฉบับจริง” 

2.3 ส ่งเอกสารต ่อไปนี ้ผ ่านระบบร ับสม ัครออนไลน์ ภายในว ันท ี ่  5 พฤษภาคม 2565  
เวลา 16.00 น. หากไม่ส่งเอกสาร จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารายงานตัว 
เปิดระบบวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ปิดระบบวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. 
1) หลักฐานการคัดกรองจากเว็บไซต์หรือ Application Thai Save Thai   
2) ผลตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จะต้องใช้ผลการตรวจวันที ่ 5 พฤษภาคม 

2565 เท่านั้น โดยผลการตรวจที่สามารถใช้ยืนยันได้ ดังนี้ 
- ผลการตรวจจากสถานพยาบาล (โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก หรือห้องแลป) ที่มี
ลายเซ็นผู้ตรวจรับรอง หรือ 
- ใบร ับรองแพทย ์ท ี ่ แนบผลการตรวจ Antigen Test ท ี ่ เป ็นลบ (Negative) จาก
สถานพยาบาล หรือ 
-  ผลการตรวจจากสถานพยาบาล (โรงพยาบาล คลินิก ห้องแลป หรือร้านขายยา) ที่แสดงผล
ผ่าน Application หมอพร้อม  

 
 
 
 

/3. อัตราค่า... 
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3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ ตลอดหลักสตูร 
66,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาที่ 1      จำนวน 28,000 บาท 
   ภาคการศึกษาที่ 2       จำนวน 28,000 บาท 
   ภาคฤดูร้อน                  จำนวน 10,000 บาท 
    *   ผู้รายงานตัวทุกคน จะต้องชำระคา่ธรรมเนยีมการศึกษาของภาคการศึกษาท่ี 1  
 จำนวน  28,000 บาท ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 

4. เครื่องแบบนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยในวันรายงานตัวเป็น
นักศึกษาและระหว่างการศึกษา ดังนี้ 
4.1 เครื่องแบบนักศึกษาการศึกษาภาคทฤษฎี 

หญิง  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อผ่าอกโดย
ตลอด กระโปรงแบบเรียบสีดำคลุมเข่า ด้านซ้ายของอกเสื้อ ติดเข็มป้ายชื่อ-สกุลของ
นักศึกษาที่คณะจัดทำให้ รองเท้าคัชชูสีดำ ส้นเตี้ย 

ชาย   เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อผ่าอกโดย
ตลอด สวมกางเกงสีดำขายาว แบบเรียบทรงสุภาพ รองเท้าหุ ้มส้นสีดำแบบสุภาพ  
พื้นยาง ถุงเท้าสีสุภาพ 

4.2 เครื่องแบบนักศึกษาการศึกษาภาคปฏิบัติ  
หญิง  แต่งกายชุดฝึกปฏิบัติ สีขาว ไม่สวมหมวก รอบปลายแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง ติดแถบสีชมพู 

ขนาด 1.5 นิ้วด้านซ้ายของอกเสื้อ ติดเข็มป้ายชื่อ-สกุลของนักศึกษาที่คณะจัดทำให้ 
สวมรองเท้าคัทชูสีขาว  

ชาย  แต่งกายชุดฝึกปฏิบัติ สีขาว ไม่สวมหมวก รอบปลายแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง ติดแถบสีชมพู 
ขนาด 1.5 นิ้วด้านซ้ายของอกเสื้อ ติดเข็มป้ายชื่อ-สกุลของนักศึกษาที่คณะจัดทำให้ 
สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว หรือดำของผู้ชายแบบสุภาพ พื้นยางถุงเท้าสีสุภาพ 

4.3 เครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน 
หญิง  สวมเสื้อชุดเครื่องแบบหญิงภาคปฏิบัติ สวมกางเกงสีดำขายาว แบบเรียบทรงสุภาพ 

รองเท้าคัชชูสีดำ ส้นเตี้ย 
ชาย   สวมเสื้อชุดเครื่องแบบชายภาคปฏิบัติ สวมกางเกงสีดำขายาว แบบเรียบทรงสุภาพ 

รองเท้าหุ้มส้นสีขาวหรือดำ ของผู้ชายแบบสุภาพ พื้นยาง ถุงเท้าสีสุภาพ 
 หมายเหตุ คณะพยาบาลศาสตร์ จะช้ีแจงรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษาการศึกษาภาคปฏิบัติและ

ที่ใช้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนโดยละเอียดในวันปฐมนิเทศ 
 

5. ข้อปฏิบัติอื่น ๆ  หลังจากการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องดำเนินการ
ดังนี ้
5.1 ถ่ายรูปชุดนักศึกษาเพื ่อจัดทำประวัตินักศึกษา ในวันพุธที ่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 

15 .00–16 .00 ก ่ อนการปฐมน ิ เ ทศน ั กศ ึ กษาใหม ่  ณ ช ั ้น 2 อาคาร 3 คณะ 
พยาบาลศาสตร์ 

5.2 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
(รับกำหนดการในวันรายงานตัว) 

/ทัง้นี้ ผู.้.. 
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ทั้งนี้ ผู้รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมบูรณ์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด และหากพบว่าข้อความซึ่งได้กรอกไว้ในเอกสารรายงานตัวขึ ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเป็นความเท็จ หรือเอกสารที่นำมาแสดงเป็นเอกสารปลอม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จะตัดสิทธ์ิในการเข้าศึกษาทันที และผู้ท่ีไม่มารายงานตัวภายใน 10 วันทำการ นับจากวันท่ีกำหนดให้รายงาน
ตัว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

  
  ประกาศ ณ วันที่       20    เมษายน   พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกลู) 
                                                      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์


