
 

 

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2562  ระบบ TCAS รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร  

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 5  รับตรงอิสระ  จ านวน  10 คน รายละเอียด

ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทย์ – คณิต จ านวน 6 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     1)  ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 

     2)  ส าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาแผนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75 

3)  ต้องได้รับคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชา 01-05 แต่ละวิชา ≥ 30%  

4)  ต้องได้รับคะแนนสอบ GAT ≥ 30% และ PAT2 ≥ 20% 

     5)  ไม่เป็นโรคตาบอดสีขั้นรุนแรงระบุโดยแพทย์ผู้ตรวจ / ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 

 6)  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน / สุขภาพจิตปกติ 

กลุ่มที่ 2  โครงการอ่ืนๆ    จ านวน 4 คน 
1)  โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  
     (มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก) 
2)  โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  
     (สภาการพยาบาลเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์การสมัคร) 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
1)  สมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ผ่านทาง Google Form 

https://forms.gle/L283KJt5rs8bTxB28  ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562   
2)  ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยน าเงินเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ชื่อบัญชี 

“หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-26827-3  จ านวน 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
/ 3) เตรียม... 

https://forms.gle/L283KJt5rs8bTxB28


3)  เตรียมหลักฐานการสมัคร (ส าหรับน ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) ดังนี้ 
 3.1)  ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (ปพ.1) 
 3.2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
 3.3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 3.4)  หนังสือรับรองผลการสอบ GAT/ PAT2 
 3.5)  หลักฐานการใบน าฝากค่าธรรมการสมัคร (100 บาท) 
 3.6)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 
 3.7)  หลักฐานการใบน าฝากค่าธรรมการตรวจร่างกายฯ (700 บาท) 
 
ตารางกิจกรรม TCAS รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 

กิจกรรม วันที่ สถานที ่
เปิดรับสมัคร 
 
ปิดรับสมัคร 

5 มิถุนายน 2562 
   
9 มิถุนายน 2562 
เวลา 24.00 น. 
 

1. สมัครผ่านทางGoogle Form:  
https://forms.gle/L283KJt5rs8bTxB28 
2. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 100.- บาท  
(หนึ่ งร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคารเท่านั้น ชื่อบัญชี 
“หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่
บัญชี 016-4-26827-3 

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

11 มิถุนายน 2562 
เวลา 15.00 น. 

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
 www.ns.mahidol.ac.th 

ช าระค่าธรรมเนียม
การตรวจร่างกาย 
และสอบสัมภาษณ์ 

11 – 12 มิถุนายน 
2562 

ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ชื่อบัญชี “หน่วยทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-26827-3 

ตรวจร่างกายและ
สอบสัมภาษณ์ 

13 มิถุนายน 2562 1. ตรวจร่างกายตามที่ก าหนด (รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ
จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา 

14 มิถุนายน 2562 
เวลา 15.00 น. 

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
 www.ns.mahidol.ac.th 

 
 

/ สอบถาม... 

https://forms.gle/L283KJt5rs8bTxB28
http://www.ns.mahidol.ac.th/
http://www.ns.mahidol.ac.th/


สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

โทร 02-441-5333 ต่อ 2122 – 2123 หรือ 092-2626308 ในวนัและเวลาราชการ 

 

      ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล) 

             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 


