
 

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์

เร ��อง     การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

....................................

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร ์ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

จะรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ   ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ จงึกําหนดรายละเอียด

จาํนวนการรบัเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั�นตอนการรบัสมัคร และหลักเกณฑว์ �ธกีารพิจารณาผู้มีสิทธิ�เข้า

ศึกษา ดังต่อไปนี�

 

๑. จาํนวนรบัเข้าศึกษา

จาํนวน ๘๐ คน โดยแบง่จาํนวนการรบัเข้าศึกษาเป�น ๔ รอบ ดังนี�

รอบที� ๑ โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรบัด้วย Portfolio) จาํนวน ๖๐ คน

รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรบัแบบโควตา) จาํนวน ๑๕ คน

รอบที� ๓ โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัแบบ Admission) จาํนวน ๕ คน

รอบที� ๔ รบัตรงอิสระ (การรบัแบบ Direct Admission) พิจารณาตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ :

การรบัรอบที� ๑ รอบที� ๒ และ รอบที� ๔ ดําเนินการโดย คณะพยาบาลศาสตร ์ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์

การแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ รบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

การรบัรอบที� ๓ ดําเนินการรบัโดยสมาคมที�ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทาํหน้าที�เป�น

ส่วนกลางในการรบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์

http://www.mytcas.com

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ คุณสมบัติทั�วไป

๒.๑.๑ กําลังศึกษา หร �อสําเรจ็การศึกษา ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ สายว �ทยาศาสตร์

๒.๑.๒ มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเร �ยบรอ้ย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความพิการที�เป�นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในว �ชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรง

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๒.๑ ความสูงไม่น้อยกวา่ ๑๕๐ เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกวา่ ๓๐ กิโลกรมัต่อตาราง

เมตร

๒.๒.๒ ผ่านเกณฑท์ดสอบภาษาอังกฤษ   ตามที�คณะพยาบาลศาสตร ์ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ กําหนดไวท้า้ยประกาศ

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละโครงการ

รอบที� ๑ โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรบัด้วย Portfolio)

๑) กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ และเมื�อสําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี

หน่วยกิตในกลุ่มสาระการเร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ครบถ้วน

๒) มีคะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงมัธยมศึกษาป�ที� ๖ (เฉพาะภาคเร �ยน

ต้น) รวม ๕ ภาคการศึกษาไม่ต�ากวา่ ๓.๕๐

๓) มีภาวะผู้นํา เชน่ เป�นหัวหน้าโครงการ หร �อดําเนินการจดักิจกรรม หร �อการได้รบัรางวลั/เกียรติ

บัตรด้านต่างๆ

๔) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดีมาก   คะแนนผลสัมฤทธิ�การเร �ยนรายว �ชาภาษาอังกฤษในชั�น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ๓.๕๐ ขึ�นไป (กรณีมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ

มาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS จะได้รบัการพิจารณาเป�นพิเศษ (ให้ผู้

สมัครยื�นผลการทดสอบ เพื�อประกอบการพิจารณา)



 

รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรบัแบบโควตา)

๑) กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ จากโรงเร �ยนจุฬาภรณราชว �ทยาลัย

๒) ที�มีคะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ (เฉพาะภาค

เร �ยนต้น) รวม ๕ ภาคการศึกษา ๓.๒๕ ขึ�นไป

๓) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี    โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ�ทางการเร �ยนว �ชา ภาษาอังกฤษใน

ชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ๓.๒๕ ขึ�นไป กรณีมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ

มาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS (ให้ผู้สมัครยื�นผลการทดสอบ เพื�อ

ประกอบการพิจารณา)

        ๔) ผลการสอบ ๗ ว �ชาสามัญ คือ ว �ชาคณิตศาสตร ์๑ ว �ชาเคมี ว �ชาฟ�สิกส์ ว �ชาชวีว �ทยา ว �ชาภาษาอังกฤษ

ว �ชาภาษาไทย และ ว �ชาสังคมศึกษา แต่ละว �ชาไม่ต�ากวา่ ๒๐ คะแนน และคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่ต�ากวา่ ๒๑๐

คะแนน

 

รอบที� ๓ โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัแบบ Admission)

๑) สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ครบถ้วน

๒) มีคะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖   ไม่ต�ากวา่

๒.๗๕

๓) ผลการสอบ ๗ ว �ชาสามัญ คือ ว �ชาคณิตศาสตร ์ ๑ ว �ชาเคมี ว �ชาฟ�สิกส์ ว �ชาชวีว �ทยา  ว �ชาภาษา

อังกฤษ ว �ชาภาษาไทย และ ว �ชาสังคมศึกษา แต่ละว �ชาไม่ต�ากวา่ ๒๐ คะแนน และคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่ต�า

กวา่ ๑๗๕ คะแนน

 

รอบที� ๔ รบัตรงอิสระ (การรบัแบบ Direct Admission)

๑) สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ครบถ้วน

๒) มีคะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖  ไม่ต�ากวา่

๒.๗๕

๓) มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี� 

-  ผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (GAT) ในส่วนที� ๑ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิด

เชงิว �เคราะห์/และการแก้โจทย์ป�ญหา และส่วนที� ๒ ความสามารถในการสื�อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั�งส่วนที� ๑

และส่วนที� ๒ มีคะแนนไม่ต�ากวา่ ๓๐ คะแนน

- คะแนนผลการทดสอบความถนัดทางว �ทยาศาสตร ์(PAT๒) ไม่ต�ากวา่ ๙๐ คะแนน

 

๓. การรบัสมัคร

๓.๑ รอบการรบัสมัคร มีทั�งหมด ๔ รอบ ดังนี�

๓.๑.๑ รอบที� ๑ โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรบัด้วย Portfolio) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีารสมัคร

และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ระหวา่งวนัที� ๑๐ ตุลาคม - ๒๐   พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ที�

เวบ็ไซต์ 

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

๓.๑.๒ รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรบัแบบโควตา) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีารสมัคร และ

กรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ระหวา่งวนัที� ๑ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที�เวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

๓.๑.๓ รอบที� ๓ โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัแบบ Admission) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีารสมัคร

และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ระหวา่งวนัที� ๗ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที�เวบ็ไซต์ 

http://www.mytcas.com 

๓.๑.๔ รอบที� ๔ รบัตรงอิสระ (การรบัแบบ Direct Admission) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีารสมัคร

และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ที�เวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission  ซึ�งจะพิจารณาการรบัสมัครตามความเหมาะ

สมในภายหลัง

 

๓.๒ ว �ธกีารรบัสมัคร

การรบัสมัครในรอบที� ๑ รอบที� ๒ และรอบที� ๔ สมัครระบบออนไลน์ โดยเข้าเวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission เพื�อทาํการกรอกข้อมูลตามรายละเอียด และขั�น

ตอนที�กําหนด ดังต่อไปนี�

๓.๒.๑ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลออนไลน์ ในเวบ็ไซต์



http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission  เมื�อกรอกข้อมูลแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง

จงึบันทกึการสมัคร (หลังบันทกึการสมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

 

รหัสผ่าน (Password) ที�ได้รบัจากการสมัครออนไลน์ควรเก็บเป�นความลับ

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที� :

 Inbox Facebook : คณะพยาบาลศาสตร ์ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

Line : @๙๑๘akqee (Facuty of Nursing)

โทร. ๐๒-๕๗๖-๖๗๐๐ ต่อ ๘๒๒๒ ในวนัและเวลาราชการ

 

๓.๒.๒ แนบไฟล์เอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

๓.๒.๒.๑ รูปถ่ายดิจติอลของผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ�ว แต่งกายสุภาพ หน้าตรงเต็มหน้า ไม่สวมหมวก ไม่

สวมแวน่ตาดํา ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน เป�นไฟล์นามสกุล .jpg หร �อ .png โดยมีความกวา้ง ๑๘๐-๕๐๐ พิกเซล

ความสูง ๒๐๐-๖๐๐ พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๖๐๐ KB

๓.๒.๒.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน ผู้สมัครลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

๓.๒.๒.๓ ใบรบัรองผลการศึกษาที�สถานศึกษาออกให้เพื�อแสดงวา่กําลังศึกษาอยู่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที�

๖ (ปพ.๗) หร �อใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑)

๓.๒.๒.๔ เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละโครงการ  ตามรายละเอียดข้อ ๒.๓ (รอบที� ๑ และ

รอบที� ๒   ใบแสดงภาวะผู้นําจากทางโรงเร �ยน / ใบแสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย

ข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS)

๓.๒.๒.๕ ผลงานจากแฟ�มสะสมผลงาน  (เฉพาะผู้สมัครสอบรอบที� ๑)  ผู้สมัครสรุปข้อมูลจากแฟ�ม

สะสมผลงาน และupload ข้อมูล ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ (สําหรบัแฟ�มสะสมผลงานฉบับจร �ง ให้นํามาแสดงใน

วนัสอบสัมภาษณ์)

๓.๒.๒.๖ ในกรณีที�ผู้สมัครมีชื�อและ/หร �อนามสกุลตามบัตรประจาํตัวประชาชนไม่ตรงกับสําเนาวฒิุ

การศึกษา ให้ถ่ายสําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อและ/หร �อนามสกุล ผู้สมัครลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

 

๓.๒.๓ สั�งพิมพ์เอกสารจากการสมัครภายในระยะเวลาที�กําหนด

๓.๒.๓.๑ ใบสมัคร

๓.๒.๓.๒ ใบชาํระเง �น จาํนวน ๒๕๐ บาท (สองรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน)

๓.๒.๓.๓  แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (เพื�อนําไปตรวจรา่งกายจากโรงพยาบาลของรฐัหร �อ

เอกชนที�มีความน่าเชื�อถือ หลังจากได้รบัการคัดเลือกให้มีสิทธิ�เข้าสอบสัมภาษณ์)

 

๓.๒.๔ ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชาํระเง �นค่าสมัครจากระบบ และนําไปชาํระเง �นผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร หร �อผ่านระบบ Internet Banking

 

๓.๒.๕ การลงทะเบยีนสมัครสอบจะสมบูรณ์ต่อเมื�อได้ชาํระเง �นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายใน

ระยะเวลาที�กําหนด

 

การสมัครสอบตามขั�นตอนข้างต้น ถือวา่ผู้สมัครเป�นผู้ลงลายมือชื�อและรบัรองความถูกต้องข้อมูลดัง

กล่าว ตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั�น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอัน

เป�นเทจ็ อาจมีความผิดฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ผู้สมัครสอบ

ต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่ เป�นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัครสอบ และต้อง

กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป�นจร �ง ในกรณีที�มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหร �อตรวจพบ

วา่ เอกสารหลักฐาน ซึ�งผู้สมัครสอบนํามายื�นไม่ตรงหร �อไม่เป�นไปตามประกาศรบัสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์

ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ จะถือวา่ผู้สมัครสอบเป�นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั�งนี�

มาตั�งแต่ต้น

 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

๓.๓.๑ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร รอบที� ๑ รอบที� ๒ และรอบที� ๔ จาํนวน ๒๕๐ บาท

๓.๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครรอบที� ๓ ให้เป�นไปตามประกาศของสมาคมที�ประชุมอธกิารบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)

 

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ต้องนํามาแสดงวนัสอบสัมภาษณ์

๔.๑ ใบสมัครที�พิมพ์จากระบบออนไลน์ พรอ้มติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ�ว ที�ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

โดยเป�นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หร �อแวน่ตาทกุประเภท และลงลายมือชื�อผู้สมัคร วนั เดือน ป� ที�สมัคร ใน

ทา้ยเอกสารด้วย



๔.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้สมัคร  จาํนวน ๑ ชุด

๔.๓ สําเนาทะเบยีนบา้นของผู้สมัคร  จาํนวน ๑ ชุด

๔.๔ สําเนาทะเบยีนบา้นของบดิาและมารดาหร �อผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั�งศาล)  จาํนวน ๑

ชุด

๔.๕ สําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อและ/หร �อนามสกุล (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

๔.๖ หลักฐานการชาํระเง �นจากธนาคาร

๔.๗ สําเนาหลักฐานคุณวฒิุการศึกษา พรอ้มทั�งแสดงเอกสารฉบับจร �ง

๔.๗.๑ ใบรบัรองผลการศึกษา(ปพ.๗) ที�มีตราโรงเร �ยนประทบั(เฉพาะผู้สมัครรอบที� ๑ และรอบที� ๒)

๔.๗.๒ ใบระเบยีนแสดงผลการเร �ยน (ปพ.๑) 

๔.๗.๓ ใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) (ถ้ามี)

๔.๘ ใบรบัรองจากทางโรงเร �ยน (Letter of Recommendation) ที�แสดงถึงภาวะผู้นําของผู้สมัคร

โดยให้ผู้อํานวยการโรงเร �ยน หร �อผู้แทนลงนามรบัรอง พรอ้มประทบัตราโรงเร �ยนเร �ยบรอ้ยแล้ว (เฉพาะผู้สมัคร

รอบที� ๑ และรอบที� ๒)

๔.๙ สําเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษ (ถ้ามี)

๔.๑๐ แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ�เข้าสอบสัมภาษณ์ไปตรวจ

รา่งกายจากโรงพยาบาลของรฐั หร �อเอกชนที�มีความน่าเชื�อถือ 

 

๕. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์ และตรวจรา่งกาย

พิจารณาจากคุณสมบัติทั�วไป คุณสมบัติเฉพาะ คะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) เอกสารการสมัครและ

คะแนนผลการสอบที�กําหนดในแต่ละรอบ ทั�งนี�เป�นไปตามมติที�ประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร ์ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์

การแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

๖. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

พิจารณาจากคะแนนผลการสอบวดัผลความรู ้และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยผลการตัดสินของ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ คณะพยาบาล

ศาสตร ์ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือวา่เป�นที�สิ�นสุด

 

๗. การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

๗.๑ ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาที�เวบ็ไซต์ของว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

http://www.pccms.ac.th และ http://www.nurse.pccms.ac.th  และเวบ็ไซต์ของสมาคมที�

ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) http://www.mytcas.com

๗.๒ การประกาศชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา จะประกาศรายชื�อเร �ยงตามลาํดับการสมัคร

 

๘. การรายงานตัวและขึ�นทะเบยีนนักศึกษาใหม่

เป�นไปตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร ์    ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที� 

http://www.pccms.ac.th และ http://www.nurse.pccms.ac.th

 

ประกาศ ณ วนัที� ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา บุญทอง)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

 


