ประกาศ มหาวิ ทยาลัยราชธานี วิ ทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
ประจาปี การศึกษา 2565
----------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กาหนดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ ที่มีผ ลการเรียนดี ความประพฤติเ รียบร้อ ยและ
มีคุ ณ สมบัติต รงตามที่ม หาวิท ยาลัย ก าหนด เข้า ศึก ษาในหลัก สูต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต ประจ า
ปี การศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.1 ส าเร็จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
- รอบ Portfolio และรอบ Quota มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ตัง้ แต่ภาค
เรียนที่ 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6) ไม่ต่ ากว่า
2.50
- รอบ Admission คัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT2 มีคะแนนเฉลีย่ สะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่า
กว่า 2.00
- รอบรับตรง มีคะแนนเฉลีย่ สะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.2 มีสุ ขภาพสมบูรณ์ ทงั ้ ร่ างกายและจิต ใจ ไม่เ จ็บป่ วยหรือ เป็ นโรคติดต่อ ร้ายแรงหรือ มีค วาม
ผิดปกติทเ่ี ป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
1.3 มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 40 กิโลกรัม และมีค่าดัชนีมวลกาย
(BMI) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร
1.4 มีความประพฤติดแี ละไม่เคยต้องคดีอาญา
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยทีก่ รอกข้อความครบถ้วน
2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.5 สาเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ ปพ.1 หรือใบรับรองทีแ่ สดงว่าสาเร็จการศึกษา หรือกาลัง
ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.6 ผลการสอบ GAT, PAT
2.7 เอกสารที่แ สดงความสามารถหรือ การเข้า ร่ ว มกิจ กรรมต่ า ง ๆ (Portfolio) เช่ น รู ป ถ่ า ย
เกียรติบตั ร วุฒบิ ตั ร ประกาศนียบัตรทีอ่ อกโดยหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม (ถ้ามี)
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3. ขัน้ ตอนการสมัครและชาระเงิ นค่าสมัคร
3.1 กรณี ส มัค รด้ว ยตนเอง ส่ง หลัก ฐานการสมัค รพร้อ มช าระค่ า สมัค รจ านวน 1,000 บาท
ณ สานัก อธิก ารบดี (ฝ่ ายรับสมัค รนัก ศึกษาใหม่ ) อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต
อุดรธานี
3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ เข้าเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วสัง่
Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
- ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจานวน 1 รูป (แนบรูปถ่ายจานวน 2 รูปเพือ่ ติดบัตรประจาตัว
สอบ)
การชาระเงิ นค่าสมัคร ดังนี้
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยา
เขตอุดรธานี เลขทีบ่ ญ
ั ชี 950 – 6 – 00119 - 7 สาขา บิก๊ ซี อุดรธานี
- จัด ส่ง เอกสารทัง้ หมดทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ย นมายัง ส านัก อธิก ารบดี (ฝ่ ายรับ สมัค ร
นักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 293 ถนนเลีย่ งเมือง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
3.3 กรณีสมัครออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ https://register.ratchathani.ac.th กรอกใบสมัคร ในระบบ
อัพโหลดไฟล์รปู ถ่ายหน้าตรงเป็ นนามสกุล .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)
การชาระเงิ นค่าสมัคร ดังนี้
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานีวทิ ยาเขต
อุดรธานี เลขทีบ่ ญ
ั ชี 950 – 6 – 00119 - 7 สาขา บิก๊ ซี อุดรธานี
- อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชาระเงิน เป็ นนามสกุล .JPG หรือ .PDF
- สังพิ
่ มพ์หน้ายืนยันการทารายการสาเร็จไว้เป็ นหลักฐาน นามาแสดงในวันสอบ
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจาตัวสอบให้ผสู้ มัคร
เพือ่ นามาแสดงเป็ นหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: 1) หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุ ณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่า ข้อความทีไ่ ด้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็ นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็ นเอกสารเท็จหรือ
ปลอม ผู้ส มัค รจะถู ก เพิก ถอนสิทธิใ์ นการรับคัดเลือกในครัง้ นี้ แม้ว่าผู้ส มัค รจะได้ส มัค รหรือ ผ่ านการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายด้วย
2) กรณีทช่ี าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิหรื
์ อไม่ม ารายงานตัวเพือ่
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามกาหนดการในประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงิน
ค่าสมัคร ทุกกรณี
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4. ปฏิ ทินการดาเนิ นการ
รายละเอียด

รายละเอียด
รับสมัครรอบที่ 1 แบบ Portfolio

การรับสมัครโดยใช้ Portfolio (ไม่มกี ารสอบข้อเขียน)
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าศึกษา
ชาระเงินและยืนยันสิทธิเข้
์ าศึกษา
รายงานตัว ลงทะเบียน และดาเนินการแจ้งความจานงขอกูย้ มื
เงินกองทุน (กยศ.)

1 พฤศจิกายน 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2565
7 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง www.ratchathani.ac.th และ
ประกาศ ณ อาคารราชธานี
7-8 กุมภาพันธ์ 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครรอบที่ 2 Quota
การรับสมัครแบบโควตา (ไม่มกี ารสอบข้อเขียน)
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิสอบสั
์
มภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าศึกษา
ชาระเงินและยืนยันสิทธิเข้
์ าศึกษา
รายงานตัว ลงทะเบียนและดาเนินการแจ้งความจานงขอกูย้ มื
เงินกองทุน (กยศ.)

6 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2565
4 พฤษภาคม 2565 ทาง www.ratchathani.ac.th และ
ประกาศ ณ อาคารราชธานี
9-10 พฤษภาคม 2565
9-10 พฤษภาคม 2565

รับสมัครรอบที่ 3 Admission #1 #2
การรับสมัครจากคะแนน GAT/PAT

2 – 10 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก Admission #1

18 พฤษภาคม 2565 ทาง www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
24 พฤษภาคม 2565 ทาง www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
26-27 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารราชธานี
30 พฤษภาคม 2565 ทาง www.ratchathani.ac.th
และประกาศ ณ อาคารราชธานี
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ ์
ถ้าไม่ตอ้ งการไม่ตอ้ งกดยืนยันในระบบ TCAS65
6-7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารราชธานี
6-7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารราชธานี

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก Admission #2
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าศึกษาต่อ

ชาระเงินและยืนยันสิทธิเข้
์ าศึกษา
รายงานตัว ลงทะเบียนและดาเนินการแจ้งความจานงขอกูย้ มื
เงินกองทุน (กยศ.)
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รับสมัครรอบที่ 4 รอบรับตรง #1
การรับสมัครรับตรง จากคะแนน GAT/PAT
สอบสัมภาษณ์

25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าศึกษาต่อ Direct admission #1

8 มิถุนายน 2565
ทาง www.ratchathani.ac.th และประกาศ ณ อาคารราชธานี
Direct admission #1 8-9 มิถุนายน 2565
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ ์
ถ้าไม่ตอ้ งการไม่ตอ้ งกดยืนยันในระบบ TCAS65
18 มิถุนายน 2565
ทาง www.ratchathani.ac.th และประกาศ ณ อาคารราชธานี
Direct admission #2 18-19 มิถุนายน 2565
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ ์
ถ้าไม่ตอ้ งการไม่ตอ้ งกดยืนยันในระบบ TCAS65
23-24 มิถุนายน 2565

ยืนยันสิทธิในระบบ
์
TCAS 65 Direct admission #1

ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าศึกษาต่อ Direct admission #2
ยืนยันสิทธิในระบบ
์
TCAS 65 Direct admission #2

รายงานตัว ชาระเงินและยืนยันสิทธิเข้
์ าศึกษา ลงทะเบียนและ
ดาเนินการแจ้งความจานงขอกูย้ มื เงินกองทุน (กยศ.)
รายงานตัวเข้าหอพัก
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เข้าค่ายปลูกจิตสานึกทางคุณธรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิ ดภาคเรียน

25 มิถุนายน 2565
27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

4 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ: 1) เมื่อผู้สมัครต้องยืนยันการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย โดยผู้สมัครชาระเงินเพื่อยืนยัน กรณี
ผู้สมัครยืนยันและดาเนินการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิ ์ ไม่มา
รายงานตัวตามกาหนดการในประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินค่าสมัคร ทุกกรณี
2) ตารางกิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือก อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมะสม ขอให้ผู้รบั สมัคร
ติดตามประกาศทาง www.ratchathani.ac.th และหากมีการเปลีย่ นแปลงอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง
5. วิ ธีการคัดเลือก
เป็ นไปตามลาดับขัน้ ดังนี้
5.1 พิจารณาคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตามประกาศ
5.2 รอบที่ 1 Portfolio
พิจารณาจาก Portfolio และการสัมภาษณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ประวัตสิ ว่ นตัว ความสามารถพิเศษ
- ประวัตทิ างการศึกษา/ผลงาน การมีสว่ นร่วม กิจกรรมสาธารณะ
- เกียรติบตั ร / รางวัล ภายใน และภายนอกสถาบัน
- GPA (ไม่น้อยกว่า 2.50)
- Portfolio
- การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
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รอบที่ 2 Quota พิจารณาจากผลสอบ
- GPA (ไม่น้อยกว่า 2.50)
- การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
รอบที่ 3 Admission #1 & Admission #2 พิจารณาจากผลสอบ
- GAT,PAT,GPA (ไม่น้อยกว่า 2.00)
- GPA เฉลีย่ สะสม 20 %
- คะแนน GAT 50%
- คะแนน PAT2 30%
- การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
รอบที่ 4 รอบรับตรง #1 พิจารณาจากผลสอบ
- GPA (ไม่น้อยกว่า 2.00)
- การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
6. การรายงานตัว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวตามกาหนดการที่ประกาศของมหาวิทยาลัย หาก
ไม่มารายงานตัวตามกาหนด ถือว่าผูน้ นั ้ สละสิทธิการเข้
์
าศึกษา
7. การติ ดต่อสอบถามรายละเอียด
ติดต่อได้ทส่ี านักอธิการบดี ฝ่ ายรับสมัครนักศึกษา อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยา
เขตอุดรธานี เลขที่ 293 ถนนเลีย่ งเมือง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์
042-292-036-38 ต่อ 101 หรือ 061-3450161 ทุกวันเวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัต ฤกษ์
หรือทางเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th และ https://www.facebook.com/rtuudc
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

……………………………………
(นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี

