
 

 

 

 

ก าหนดการรายงานตัว/ลงทะเบียนเรยีน/ขึ้นทะเบียน (ระบบออนไลน์ )  

ส าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 

รายละเอียดกิจกรรม 

ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธิเ์ข้าศึกษา  www.pnu.ac.th 

 ลงทะเบียนขอรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบรายงานตัว Online https://regis.pnu.ac.th 

ผู้เข้าศึกษา Login รายงานตัว Online ผ่านระบบ PNUCM   https://regis.pnu.ac.th 
 

ผู้เข้าศึกษารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ PNUCM 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้าสู่ระบบ  https://regis.pnu.ac.th ผ่านอีเมลหรือเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการรายงานตัว ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมอัปโหลดหลักฐานประกอบการรายงานตัว (ไฟล์นามสกุล PDF)  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

1. ข้อมูลผู้สมัคร 
2. ที่อยู่  
3. ข้อมูลการจบการศึกษา 
4. แนบหลักฐานในระบบ  

4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา 
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา 
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
4.5 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 

5. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรายงานตัว 
 

ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1. ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่ามัดจ า  จ านวน 50 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (งวดที่ 1)  

          2. น าใบแจ้งยอดช าระเงิน (Pay in) ช าระผ่าน Counter ธนาคารหรือช าระผ่าน Internet Banking   

              โดยสแกนคิวอาร์โค้ด/บาร์โค้ด ซึ่งจะต้องด าเนินการช าระเงินระหว่าง  วันที ่30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564 

          3. ผู้เข้าศึกษาส่งหลักฐานการช าระเงินไปยังเจ้าหน้าที่ของคณะหรือสถาบันที่เข้าศึกษาผ่าน Line/Facebook 

          4. ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่ https://regis.pnu.ac.th วันที ่ 6 - 8 กรกฎาคม 2564 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

http://www.pnu.ac.th/
https://regis.pnu.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 

ด้วยอีเมลหรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชน

และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ 

ภายใน วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2564 
 

7.ส่งหลักฐานการช าระเงินไปยัง Line/Facebook   

ในช่องทางการติดต่อของคณะ/สถาบัน   

ภายในวันที่  2  กรกฎาคม 2564 

 

2.ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน ที่https://regis.pnu.ac.th 

 

 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 ได้ที่คณะที่สังกัด 

4.กดปุ่มรายงานตัว 

ด้วยอีเมลหรือเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

  และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ 

ภายในวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2564 

3.เข้าสู่ระบบ ที่ https://regis.pnu.ac.th 

 

 

 

 

ในวันที ่ 8 -10  กรกฎาคม 2564 

ที่เมนู ตรวจสอบรหัสนักศึกษา      

ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา 

ได้ที่  https://regis.pnu.ac.th  

5.กรอกข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง 

 5.1 ข้อมูลผู้สมัคร 
5.2  ที่อยู่ 
5.3  ข้อมูลการจบการศึกษา 
5.4  แนบหลักฐาน 
5.5  กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการรายงานตัว 

 

 

 

 

6.การช าระเงิน 

8.นักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกรอกข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน

และอีเมล พร้อมตั้งรหัสผ่าน ระบบจะส่ง

อีเมลเพื่อยืนยันตัวตนให้ 

 

6.1 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ค่ามัดจ าจ านวน 10,000 บาท(งวดที่ 1) 

6.2 น าใบแจ้งยอดช าระเงิน (Pay in) 

ช าระผ่าน Internet Banking  

โดยสแกนคิวอาร์โค้ด/บาร์โค้ด  

ซ่ึงจะต้องด าเนินการช าระเงินระหว่าง 

วันที ่30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2564 

6.3 ผู้เข้าศึกษาส่งหลักฐานการช าระเงิน

ไปยังเจ้าหน้าที่ของสถาบันหรือคณะที่



 

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อคณะ/สถาบัน 

คณะเกษตรศาสตร์ 
นางสาวธีรกานต์ ผิวแก้ว 
โทรศัพท ์ 088-7884457, ID LINE: agri.pnu  
FACEBOOK: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นางสาวนันทวรรณ โพธิ์ด า  
โทรศัพท์  081-2576092 
ID LINE: pikky6092 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
นางสาววิภาดา  ทองปิ่น 

โทรศัพท์  066-1614594 

FACEBOOK: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวนูรฮายาตี  มะเซาะ 
โทรศัพท์  093-7675331 , ID LINE : titee_tistis 
FACEBOOK: ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

นายมะตอเย๊ะ ฮามะ 

โทรศัพท์ 084-0682947 , ID LINE : matoryeh  

FACEBOOK : matoryeh 
 

 

 



ที่ เลขทีผู้่สมคัร ค าน าหน้า หมายเหตุ

1 25642442 นางสาว ภทัรา  ฉัตรชัยพันธ์
2 25642459 นาย สุรเชษฐ์  พุฒิไพโรจน์
3 25642460 นาย พชรพงศ์  สังข์แกว้
4 25642461 นาย ฮาพิส  ดาตูมะตา
5 25642463 นางสาว รุ่งนภาภรณ์  เอยีดหนิ
6 25642464 นางสาว รุสณีย์  อมูา
7 25642497 นาย สราวุธ เนือ้ออ่น

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาโท รอบที่ 1 ประเภทรบัตรงอิสระ ประจ าปกีารศึกษา 2564
คณะเกษตรศาสตร ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ชือ่-สกุล

แผน ก แบบ ก2


