
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป 

วันจันทร์ – วันศกุร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา ช้ัน 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ ต่อเบอร์ 1441,1442 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน  

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง 

2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา ชุดละ 300 บาท) 

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาใบรับรองผลการศึกษาว่าก าลังศกึษาอยู่ช้ัน ม.6 (ใบ ปพ.7) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการ

เรียน 4 ภาคเรียน) 

o ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7) 

6. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านัน้ ! 

 

 

 

 

 

 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ก าหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์/ วันประกาศผลสอบ/ วันลงทะเบียนเรียน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

สัมภาษณ์รอบที ่

วัน/เวลาทดสอบและสมัภาษณ์ 

วันประกาศผลสอบ วันลงทะเบียนเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(2 ภาษา) 

เวลาท าแบบทดสอบ เวลาสัมภาษณ์ 

1 13 ม.ค. 60 13 ม.ค. 60 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 16.30 น. 16 ม.ค. 60 16-27 ม.ค. 60 
2 10 ก.พ. 60 10 ก.พ. 60 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 16.30 น. 14 ก.พ. 60 14-24 ก.พ. 60 
3 10 มี.ค. 60 10 มี.ค. 60 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 16.30 น. 13 มี.ค. 60 13-24 มี.ค. 60 
4 7 เม.ย. 60 7 เม.ย. 60 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 16.30 น. 10 เม.ย. 60 10-21 เม.ย. 60 
5 4 พ.ค. 60 4 พ.ค. 60 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 16.30 น. 8 พ.ค. 60 8-18 พ.ค. 60 
6 30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 16.30 น. 31 พ.ค. 60 1-7 มิ.ย. 60 

Admissions มิ.ย. 60 - 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 16.30 น. หลังวันสอบสมัภาษณ ์ ภายใน 1 สัปดาห์หลัง
ประกาศผล 

7 - มิ.ย.-ก.ค. 60  
(สมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน) 

สมัคร ท าแบบทดสอบ และสมัภาษณ์  
เวลา 08.30 – 14.30 น. 

ทราบผลวันสอบ
สัมภาษณ ์

ภายใน 1 สัปดาห์หลัง
ประกาศผล 

* ต้ังแต่รอบท่ี Admissions - 7 รับเข้าศึกษาในเทอม 1/2560  
หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน เท่านั้น 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จหรือก าลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)  
3. หรือมีคะแนน GAT ต้ังแต่ 50% หรือมีคะแนน PAT2 ต้ังแต่ 35% ขึ้นไป (ให้แนบผล GPAX,GAT,PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย) 
4. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้น าใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาท่ีก าลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณา 
5. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสติ และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร,์ Facebookคณะพยาบาลศาสตร ์ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442  
 

http://www2.rsu.ac.th/Home
http://www.rsu.ac.th/nurse/mainpage.php
https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu/
https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu/

