


 
 

ก าหนดการรายงานตัว/ลงทะเบียนเรยีน/ขึ้นทะเบียน (ระบบออนไลน์ )  

รอบที่ 5 ประเภทรบัตรงอิสระ  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 

รายละเอียดกิจกรรม 

ตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธิเ์ข้าศึกษา www.pnu.ac.th 

ผู้เข้าศึกษาLogin รายงานตัว Online ผ่านระบบPNUCMhttps://regis.pnu.ac.th 
 

ผู้เข้าศึกษารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ PNUCM 

ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ กษ า เ ข้ า สู่ ร ะบบ https://regis.pnu.ac.thผ่ า น อี เ มลหรื อ เ ลขที่ บั ต รป ร ะจ า ตั ว ป ระช าชน 
และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการรายงานตัว ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมอับโหลดหลักฐานประกอบการรายงานตัว (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 (ปพ.1) 

5. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรายงานตัว 
 

ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1. ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่ามัดจ า  จ านวน 4,000 บาท (งวดที่ 1) 

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

    โดยสแกนคิวอาร์โค้ด/บาร์โค้ด ซึ่งจะต้องด าเนินการช าระเงินระหว่าง  วันที ่22 - 25 มิถุนายน2564 

          3. ผู้เข้าศึกษาส่งหลักฐานการช าระเงินไปยังเจ้าหน้าที่ของคณะหรือสถาบันที่เข้าศึกษาผ่าน Line/Facebook 

          4. ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่ https://regis.pnu.ac.th วันที ่29 - 30 มิถุนายน 2564 

 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะ เบียน 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 

ด้วยอีเมลหรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชน

และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้  

ภายในวันที่ 22-24 มิถุนายน2564 

7.ส่งหลักฐานการช าระเงินไปยัง Line/Facebook   

ในช่องทางการติดต่อของคณะ/สถาบัน 

ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 

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

 

 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ได้ที่ www.pnu.ac.th 

4.กดปุ่มรายงานตัว 

ด้วยอีเมลหรือเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ 

ภายในวันที่ 22-24 มิถุนายน2564 

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

 

 

ในวันที ่29-30 มิถุนายน 2564 

ที่เมนู ตรวจสอบรหัสนักศึกษาผู้เข้าศึกษาสามารถ

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่ https://regis.pnu.ac.th 

5.กรอกข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง 

 5.1 ข้อมูลผู้สมัคร 
5.2  ที่อยู่ 
5.3  ข้อมูลการจบการศึกษา 
5.4  แนบหลักฐาน 
5.5  กรอกข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรายงานตัว 

 

 

6.การช าระเงนิ 

8.นักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ 

 

 

 

โดยกรอกข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน

และอีเมล พร้อมตั้งรหัสผ่าน ระบบจะส่ง

อีเมลเพ่ือยืนยันตัวตนให้ 

6.1 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/    

ค่ามัดจ าจ านวน 4,000 บาท (งวดที่ 1) 

6.2 น าใบแจ้งยอดช าระเงิน (Pay in)

ช าระผ่าน Internet Banking  

โดยสแกนคิวอาร์โค้ด/บาร์โค้ด  

ซึ่งจะต้องด าเนินการช าระเงินระหว่าง

วันที ่22-25 มิถุนายน 2564 

6.3 ผู้เข้าศึกษาส่งหลักฐานการช าระเงิน

ไปยังเจ้าหน้าที่ของสถาบันหรือคณะที่เข้า

ศึกษาผ่าน Line/Facebook 



 

 

 

ช่องทางการติดต่อคณะ/สถาบัน 

คณะเกษตรศาสตร์ 

นางสาวธีรกานต์ ผิวแก้ว 
โทรศัพท์ 092-8309301  , 088-7884457  
ID LINE: agri.pnu 
FACEBOOK: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นางสาวจุฑามาศ แก้วยี่  
โทรศัพท์  062-2340014 
ID LINE: Jubziitree 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

นางสาววิภาดา  ทองปิ่น 

โทรศัพท์  066-1614594 

FACEBOOK: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางสาวอีรวานี  บินมะยะโกะ โทรศัพท์ 098-0477046 
ผศ.ดร.สุชาดา  แสงวิมาน  โทรศัพท์ 083-8842403 
ID LINE : 083-8842403 
FACEBOOK: ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

คณะศิลปศาสตร์ 

นายชวัลวิทย์   พรหมเมศร์ 
โทรศัพท์  080-7914479 
FACEBOOK: ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มนร. 

 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
นางสาวฮุสนา  ดอเล๊าะ 
โทรศัพท์  087-3902373 
ID LINE : annur-na  

                                   
   



 














