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ค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับงำนกิจกำรนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

 
1. ค ำถำม : หำกท ำบัตรนิสิตหำย ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กรณีบัตรนิสิตหาย ให้นิสิตไปติดต่อกับธนาคารท่ีเคยท าบัตรไว้เมื่อตอนปี 1 (ซึ่งจะใช้
ควบคู่กับบัญชีธนาคารด้วย) หรือหากต้องการเปลี่ยนธนาคาร ก็สามารถท าได้ โดยไปติดต่อที่
ธนาคารนั้นๆ เพื่อเขียนค าขอเปิดบัญชีเพื่อท าบัตร (ท่ีมีท่ีท าการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมการท าบัตร ซึ่งแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน)  
 
2. ค ำถำม : นิสิตที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรเรียน แต่ไม่สำมำรถกู้ กยศ.ได้ จะหำทุนกำรศึกษำ
จำกไหน 
     ค ำตอบ :  ให้นิสิตเขียนแบบฟอร์มขอทุนได้ท่ีกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย หรืองานกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
 
3. ค ำถำม : ทุนการศึกษามีกี่ประเภท 
   ค ำตอบ : มี 2 ประเภท 

     1.ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณา 
     2.ทุนหนังสือกฎหมายจากบริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด โดยคณะนิติศาสตร์จะเป็นผู้

พิจารณา 
 
4. ค ำถำม : นิสิตที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรเรียน แต่ไม่สำมำรถกู้ กยศ.ได้ จะหำทุนกำรศึกษำจำกไหน 
     ค ำตอบ :  ให้นิสิตเขียนแบบฟอร์มขอทุนได้ท่ีกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย หรืองานกิจการนิสิต 
และศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
 
5. ค ำถำม : นิสิตทีม่ีควำมประสงค์จะขอทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ. ต้องท ำอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กยศ. เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวมีฐานะยากจนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี โดยนิสิตต้องช าระคืนพร้อมดอกเบ้ียในอัตราต่ า 
เมื่อจบการศึกษาแล้ว  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 
   สามารถกู้ยืมได้ท้ังค่าบ ารุงการศึกษาและค่าครองชีพเดอืนละ 3,000 บาท 
   วันเวลาการสมัครด าเนินการตามมหาวิทยาลัย/คณะก าหนด 
   โดยด าเนินการผ่านระบบ Digital Student Loan Fund System 
(DSL) ได้ท่ี https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 055-968317-18 หรือ Line Official กยศ.มน. 
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6. ค ำถำม : ถ้ำนิสิตไม่ไดท้ ำเร่ืองขอกู้ กยศ. ตั้งแต่ปี 1 นิสิตจะมีสำมำรถท ำเร่ืองขอกู้ กยศ.ได้
หรือไม่ 
    ค ำตอบ : นิสิตสามารถท าเรื่องขอกู้ กยศ.ได้ทุกปีการศึกษา ท้ังนี้ นิสิตต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี 
กยศ.ก าหนด 
 
7. ค ำถำม : หำกนิสิตไม่ได้กู้ กยศ. แต่มปีัญหำด้ำนกำรเงินไม่สำมำรถช ำระค่ำลงทะเบียนได้ตำม
เวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จะมีช่องทำงช่วยเหลอือย่ำงไร 
     ค ำตอบ : นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีงานบริการสวัสดิการนิสิต เพื่อท าเรื่องขอกู้ยืมเงินกองทุน
เงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย โดยสามารถกู้ยืมได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 12,000 บาท 
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5596-1211 
 
8. ค ำถำม : ขอก ำหนดในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เพื่อขอใบ Activity transcript หลับจบ
กำรศึกษำ มีอย่ำงไรบ้ำง  
     ค ำตอบ : นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี ้
  - กิจกรรมกลาง  จ านวน 5 กิจกรรม   28 ชั่วโมง 
  - กิจกรรมคณะ  จ านวน 8 กิจกรรม   40 ชั่วโมง 
  - กิจกรรมเลือกเสรี จ านวน 4 กิจกรรม   20 ชั่วโมง 
 
9. ค ำถำม : กำรขอใบ Activity transcript ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : การขอใบ Activity transcript ส าหรับนิสิตรหัส 50 ขึ้น ไป มีวิธีการดังนี้ 
   1. download แบบฟอร์มค าร้องขอใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
(Activity transcript) (ในหน้าเว็บไซต์ http://ww2.sa.nu.ac.th/attach/files/3342.pdf) ปร้ิน
แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
  2. แนบเอกสารรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม โดยปริ้นท์จากระบบทรานสคริปกิจกรรม 
https://acttrans.nu.ac.th/Default.aspx รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (กรณีขอก่อนส าเร็จ
การศึกษาใช้รูปนิสิต/กรณีขอหลังส าเร็จการศึกษาใช้รูปสวมชุดครุย) 
  3. น าแบบฟอร์มและเอกสารแนบทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ ณ ห้องงานกิจกรรม กองกิจการนิสิต 
อาคารอเนกประสงค์ โทรสอบถามเพ่ิมเติม 0-5596-1210 
 
10. ค ำถำม : ถ้ำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จะจบกำรศึกษำ
หรือไม่ 
     ค ำตอบ : จบการศึกษาตามปกติ แต่นิสิตจะไม่สามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม Activity 
transcript ได ้
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11. ค ำถำม : กำรย้ำยทะเบียนบ้ำน  ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
     ค ำตอบ : กำรย้ำยเข้ำ ด าเนินการดังนี้ 
  1. ตรวจสอบบ้านเลขที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จากระบบการยืนยันสิทธิ์ 
  2. ไปที่ว่าท่ีการอ าเภอในภูมิล าเนา (พร้อมกับผู้ปกครอง) แจ้งย้ายเข้า บ้านเลขท่ี 99/xx   
หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จะได้รับ ทร.6(2ฉบับ) 
  3. น า ทร.6 มาย่ืนท่ีมหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว หรือ ส านักงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร อาคารขวัญเมือง ชั้น ล่าง 
  4. หลังจากการยื่นเอกสาร ประมาณ 1 เดือน จะได้รับ ทร.14 เพ่ือน าไปใช้เป็นเอกสาร
ราชการ (ติดต่อรับด้วยตนเองท่ีส านักงานหอพักฯ) 
  กำรย้ำยออก  ใหด้ าเนินการติดต่อที่ว่าการอ าเภอ (ภูมิล าเนาเดิม) แจ้งความประสงค์ย้ายออก 
(ถ้าอายุไม่เกิน 20 ปี สามารถให้ผู้ปกครองด าเนินการแทนได้ แต่หากอายุเกิน 20 ปี ต้องไปด าเนินการ
ด้วยตนเอง พร้อมเจ้าบ้าน) 
 
12. ค ำถำม : กรณีนิสิตบำดเจ็บ ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย จะเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้อย่ำงไร 
     ค ำตอบ : การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบัติเหตุ (ยกเว้นอุบัติเหตุจากรถ ต้องเบิกจาก พรบ.ก่อน)  
เช่น หกล้ม หมากดั มีดบาด  นิสิตสามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้ 
  1. กรณเีหตุเกิดในมหำวทิยำลัย หรือใกล้เคียง นิสิตสามารถเข้ารักษาท่ี รพ.มน.โดยสิทธิ
ประกันสุขภาพ บัตรทอง 30 บาท (ท้ังนี้นิสิตต้องขึ้นทะเบียนรักษาพยาบาลท่ี รพ.มน.ก่อน โดยใช้
หลักฐานส าเนาบัตรนิสิตและบัตรประชาชน ยื่นท่ีห้องหมายเลข 1 รพ.มน.) หากไม่ยื่นสิทธิ์ นิสิตจะต้อง
ส ารองเงินค่ารักษาพยาบาลเองไปก่อน แล้วน ามาเบิกที่กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต โดยกรอก
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พร้อมแนบหลักฐาน  
  1) ใบเสร็จรับเงิน     3) ใบรับรองแพทย์ 
  2) ใบสรุปค่ารักษา    4) ส าเนาบัตรนิสิต 
และน าไปยื่นท่ี ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ (055-961216) เบิกได้ไม่เกิน 
15,000 บาท ต่อ 1 ครั้งอุบัติเหตุ  
  2. เหตุเกิดนอกมหำวิทยำลัย หรือไม่สำมำรถเข้ำรักษำใน รพ.มน.ได้  
  ให้นิสิตส ารองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วน ามาเบิกกับกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต 
โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ 
 1) ใบเสร็จรับเงิน     3) ใบรับรองแพทย์ 
  2) ใบสรุปค่ารักษา    4) ส าเนาบัตรนิสิต 
และน าไปยื่นท่ี ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ (055-961216) เบิกได้ไม่เกิน 
15,000 บาท  ยกเว้น รพ.อินเตอร์เวชการ รพ.กรุงเทพ(พิษณุโลก) ซึ่งท าสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้แล้ว 
จึงไม่ต้องส ารองจ่าย 
  อุบัติเหตุที่เกิดจำกรถ ต้องด าเนินการใช้สิทธิจาก พรบ.(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2533) ก่อน ใช้สิทธิได้ 15,000 บาท โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ 
  1. ส าเนาใบกรมธรรม์ 
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  2. ส าเนาคู่มือรถ (หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของรถและหน้าท่ีมีการต่อภาษี) 
  3. ส าเนาใบแจ้งความ พร้อม รับรองส าเนาโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
  4. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ 
  5. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย 
  6. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
  7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 
*หากบริษัทท่ีท าประกันภัยไม่มีสาขาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ในจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-217111 และ 055-217916 
**หน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษา สายด่วนประกันภัย 1186 ส านักงานประกันภัยจังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท์ 055-282385-6 
 
  กรณีเจ็บป่วย 
   ใช้สิทธิ์บัตร 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพท่ัวหน้า ถ้านิสิตขึ้นทะเบียนการรักษาไว้ที่ 
รพ.มน.ก็สามารถเข้ารับการรักษาในวัน เวลา ราชการ โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ยกเว้น  
เป็นยานอกบัญชีท่ีไม่สามารถเบิกได้) ท้ังนี้ หากนิสิตเข้ารับการรักษานอกเวลาราชการ ในกรณีท่ีไม่ใช่
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน นิสิตจะต้องช าระค่ารักษาพยาบาลเอง 
   ใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการ โดยสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์รักษาท่ี รพ.มน. ห้องหมายเลข 1     
พร้อมน าส าเนาบัตรนิสิตและบัตรประชาชนไปยื่น 
   จ่ายเอง 
 
13. ค ำถำม : อยำกทรำบขั้นตอนในกำรขอผ่อนผันทหำรเกณฑ ์ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
     ค ำตอบ : ให้นิสิตชายท่ีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ( พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด) และต้องการผ่อนผัน 
การตรวจเลือกฯ ได้ท่ี กองกิจการนิสิต โดยมีเอกสาร ดังนี้ 
  1. ส าเนา สด.9 จ านวน 2 ฉบับ 
  2. ส าเนา สด.35 จ านวน 2 ฉบับ 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ทะเบียนบ้านเดิม ก่อนย้ายเข้า ม.นเรศวร) 
  4. ส าเนาบัตรนิสิต  
  5. แบบฟอร์มของผ่อนผันทหารเกณฑ์ download 
  ยื่นก่อน 30 ธันวาคม ของทุกปีเท่านั้น หากพ้นก าหนดนี้ นิสิตต้องไปจับสลาก ใบด า-ใบแดง 
(หากได้ใบแดง ต้องเป็นทหารทันที) 
  download แบบฟอร์มการผ่อนผัน แล้วน าไปให้ อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม ก่อนน ามายื่นท่ี 
กองกิจการนิสิต (ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา) อาคารอเนกประสงค์ 
 
ข้อปฏิบัติส ำหรับนิสิตที่ไดร้ับกำรผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 
  1. ในปีต่อไปนิสิตไม่ต้องสง่เอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการต่อมหาวิทยาลัยอีก 

http://www.ssid.nu.ac.th/document/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.ssid.nu.ac.th/form.htm
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  2. นิสิตต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตามวัน และเวลา ท่ีระบุใน 
สด.35 จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยน าหลักฐาน สด.9, สด.35 และบัตรประจ าตัวประชาชนไปด้วย 
หากไม่ไปแสดงตน มีโทษตามกฎหมาย จ าคุกไม่เกิน 3 ปี และเข้าเป็นทหารกองประจ าการทันทีเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 
  3. ในกรณีท่ีนิสิตส าเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตจะ
หมดสิทธ์ิในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการทันที และจะต้องแจ้ง
ให้อ าเภอภูมิล าเนาทหารทราบ ภายใน 30 วันนับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
หากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
 
14. ค ำถำม : ถ้ำต้องกำรขอพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ สำมำรถติดต่อได้อย่ำงไร  

ค ำตอบ : นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้โดยตรงกรณีมีไลน์กลุ่มกับอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาได้ให้เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้โดยตรงไว้กรณีติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ไม่ไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด นิสิตสามารถมาติดต่อท่ีงานกิจการนิสิตฯ หรืองานบริการการศึกษา ห้อง
ส านักงานเลขานุการฯ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ  
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการนัดพบ หรือ โทรศัพท์ 0-5596-
1734 หรือ 0-5596-1737 
 
15. ค ำถำม : หากนิสิตมีอาการท่ีเส่ียงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องท า
อย่างไร 
     ค ำตอบ : สามารถติดต่อขอตรวจร่างกายได้ ณ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI 
CLINIC) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 
- 16.00 น. โทร.0-5596-7835 
 
16. ค ำถำม : ถ้านิสิตเกิดอุบัติเหตุหรือพบเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อหรือแจ้งได้ท่ีหน่วยงานใด 
     ค ำตอบ : นิสิตสามารถแจ้งหรือติดต่อหน่วยงาน ดังนี้ 

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต โทรศัพท์ 086-9369977 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
เบออร์ 1669 
สอบถามสิทธิ์รกัษาพยาบาล 0-5596-5630 
ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-5623 

 
17. ค ำถำม : ถ้าต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องด าเนินการอย่างไร 
     ค ำตอบ : กรอกใบค าร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ โดยสามารถรับใบค าร้องได้ท่ีห้อง
ส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 หรือดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://www.law.nu.ac.th/index.php?menuID=form-student  
 และแนบส าเนาบัตรประจ านิสิต จ านวน 1 ใบ พร้อมรูปถ่ายชุดนิสิตติดกระดุมคอ ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป และผ่านความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา จากนั้นน าใบค าร้องมายื่นที่งานกิจการนิสิตและ

http://www.law.nu.ac.th/index.php?menuID=form-student
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ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ เพ่ือเสนอรองคณบดีลงความเห็น เมื่อรองคณบดีลงนามในใบค าร้อง
เรียบร้อยแล้ว นิสิตน าเอกสารไปยื่นท่ีห้องงานกิจกรรม กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ โทร
สอบถามเพ่ิมเตมิ 0-5596-1210 
 
18. ค ำถำม : การบริการดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม และให้ค าปรึกษาภาวะซึมเศร้า มีหน่วยงานใดบ้าง 
     ค ำตอบ : หน่วยงานท่ีให้บริการดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม และให้ค าปรึกษาภาวะซึมเศร้า มีดังนี้ 
1. ภำควิชำจิตวิทยำ คณะสังคมศำสตร์ 

- เพจ facebook : Nu Friendzone Clinic 
https://www.facebook.com/NUFriendzoneClinic/ 

- โทรศัพท์ 055-962232 
- ติดต่อด้วยตนเองท่ี ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4 

วันอังคารและวันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.(รายบุคคล) ,วันพุธ เวลา 17.00-18.30 น.(แบบกลุ่ม) 
2. โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร 

- คลินิกสร้างสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรโทร.0-5596-5703 
- แผนกจิตเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
- Premium Clinic อาคารขวัญเมือง ให้บริการทุกวันจันทร์-พฤหัส เวลา 17.00-20.00 น. 

3. กองกิจกำรนิสิต 
- ศูนย์สุขภาวะนิสิต อาคารขวัญเมือง ชั้น 1 โทร.0-5596-1273 (เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-

ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) 
- เพจ facebook : ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา อาคารอเนกประสงค์ โทร.0-5596-1211 
- ศูนย์บริการข้อมูลส าหรับนิสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (QS) โทร.0-5596-

8334 
***สำยด่วนสุขภำพจิต 1323(@Helpline1323) กรมสุขภำพจิต ฟรี 24 ชม.*** 

 
19. ค ำถำม : หากจะให้ผู้ปกครองส่งไปรษณีย์/พัสดุมาให้นิสิต ต้องท าอย่างไร 
     ค ำตอบ : ใหจ้่าหน้าซองท่ีอยู่ผู้รับ 

ชื่อ-สกุลนิสิต.......................................... รหัสนิสิต....................... 
รอจ่ายเคาน์เตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 
(โทร.XXX-XXXXXXX) 

***นิสิตน ำบัตรประชำชนติดต่อรับไปรษณีย์/พัสดุ ได้ที่ เคำน์เตอร์ไปรษณีย์มหำวิทยำลัย
นเรศวร ณ ใต้ถุนอำคำรเพรำพิลำส*** 
 

https://www.facebook.com/NUFriendzoneClinic/


7 
 

20. ค ำถำม : นิสิตจะมโีอกาสฝึกงานหรือไม่ 
     ค ำตอบ : คณะนิติศาสตร์มีโครงการส่งนิสิตฝึกงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะส่งนิสิตชั้นปี
ท่ี 3 เข้าฝึกงานในหน่วยงานที่นิสิตเลือกเองหรือหน่วยงานโควตาท่ีคณะประสานให ้โดยมีระยะเวลาใน
การฝึกงานประมาณ 2 เดือน(ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน) โดยไม่ได้เป็นการบังคับนิสิตเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   หากนิสิตหรือผู้ปกครองต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยใดๆ  

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-1733 หรือ 0-5596-1734 


