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ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) 
----------------------------------------     

 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน 
และ 2 ปีต่อเนื่อง  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การรับสมัคร รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร      
  1.1  มีความประพฤติดี 
  1.2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

  1.3  เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้      
         โดยมีบัตรประจ าตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  1.4  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามระบบ 
       และวิธีการเรียนของหลักสูตร     

  1.5  ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือ เทียบเท่า  
 
หมายเหตุ  :  ทั้งนีผู้้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
                    ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2562  
 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

/2.  ก าหนดการ… 
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             2.  ก าหนดการรับสมัครระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน  
              และ 2 ปีต่อเนื่อง (เพิ่มเติม)  

 

 

ก าหนดการ วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครนักศึกษา 10  เมษายน 2561 -  18 พฤษภาคม 2562 

วันสุดท้ายของการสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 18 พฤษภาคม  2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22  พฤษภาคม  2562 

สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 25 พฤษภาคม  2562 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 
และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

29 พฤษภาคม  2562 

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 1  มิถุนายน  2562 

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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3.  จ านวนที่เปิดรับสมัคร และเกณฑ์การรับ จ าแนกตามสาขาวิชา   
 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 
รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 

02601701110 การบัญชี  (บช.บ.)                 มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 40 
02601702110 การบัญชี  (บช.บ.)                                 มรุกขนคร (อ.เมือง) เสาร์-อาทิตย์ 40 
02601703110 การบัญชี  (บช.บ.)                               ธาตุพนม ปกติ 40 
02601704110 การบัญชี  (บช.บ.)                                  ธาตุพนม เสาร์-อาทิตย์ 40 
02601705110 การบัญชี  (บช.บ.)                                  ศรีสงคราม ปกติ 40 
02601706110 การบัญชี  (บช.บ.)                                  ศรีสงคราม เสาร์-อาทิตย์ 40 
02601701210 การจัดการ  (บธ.บ.)                               มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 40 
02601702210 การจัดการ  (บธ.บ.)                               มรุกขนคร (อ.เมือง) เสาร์-อาทิตย์ 40 
02601701410 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)                                มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 40 

 รวม 360 
เกณฑ์การรับ 
- สาขาวิชาการบัญชี  

               ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

- สาขาวิชาการจัดการ 
               ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา 

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
              ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 

02600600106 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)                  มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 80 
02600600206 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.)                 มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 40 
02600600306 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)                                  มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 40 
02600600406 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.)                                  มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 30 
02600600506 นิติศาสตร์ (น.บ.)                  มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 40 

 รวม 230 
เกณฑ์การรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
          ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทกุสาขาวิชา  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 
เกณฑ์การรับสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
           ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, 
การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด, หรือกลุ่มวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 

02600300506 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (วท.บ.)                มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 40 
02600300206 การจัดการกีฬา  (บธ.บ.)                 มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 20 

 รวม 60 
เกณฑ์การรับ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 
- สาขาวิชาการจัดการกีฬา 

                ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00  โดยสอบวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป และ
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะด้านกีฬา   
 

 
 

/คณะวิศว.... 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 

02600500106 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)                  มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 30 
02600500206 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)                                   มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 30 
02600500306 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)                                   มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 30 
02600500406 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.)                                   มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 30 
02600500506 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)                     มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 30 
02600500606 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)                  มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 20 

 รวม 170 
เกณฑ์การรับทุกสาขาวิชา 
                ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 

วิทยาลัยธาตุพนม 
รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 

02600900206 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)                  ธาตุพนม ปกติ 10 
 รวม 10 

เกณฑ์การรับ 
                ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 

02600100106 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ (วท.บ.) ศรีโคตรบูรณ์ (อ.เมือง) ปกติ 20 
02600100206 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสตัวศาสตร ์(วท.บ.) ศรีโคตรบูรณ์ (อ.เมือง) ปกติ 20 
02600100306 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาประมง (วท.บ.) ศรีโคตรบูรณ์ (อ.เมือง) ปกติ 20 
02600100406 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.) ศรีโคตรบูรณ์ (อ.เมือง) ปกติ 20 

 รวม 80 

เกณฑ์การรับทุกแขนงวิชา 
            ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 2.00 

 

 

 

/วิทยาลัย.....
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 
02600700106 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  (ศศ.บ.)  ศรีโคตรบูรณ์ (อ.เมือง) ปกติ 30 

 รวม 30 

เกณฑ์การรับ 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาดังนี้ 
     -  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
     -  สาขาวิชาการโรงแรม 
     -  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
     -  สาขาวิชาคหกรรม  
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 

02600800106 การจัดการการบิน  (บธ.บ.) มรุกขนคร (อ.เมือง) ปกติ 50 
 รวม 50 

เกณฑ์การรับ 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาดังนี้ 
     -  สาขาวิชาการบัญชี 
     -  สาขาวิชาการตลาด 
     -  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
     -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะเทค.....
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา สาขาวิชา เขตพื้นที ่ เวลาเรียน จ านวนรับ 

02601000106 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ.) พนมบุรินทร์ (อ.เมือง) ปกติ 30 
02601000206 เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.) พนมบุรินทร์ (อ.เมือง) ปกติ 30 
02601000306 เทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.) พนมบุรินทร์ (อ.เมือง) ปกติ 30 

 รวม 90 
เกณฑ์การรับ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
              ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
โดยต้องศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม    
               -  สาขาวิชาไฟฟ้า  

        -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

สาขาวิชาเครื่องกล 
              ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
โดยต้องศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
               -  สาขาวิชาช่างยนต์   
               -  สาขาวิชาช่างจกัรกลหนัก 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
              ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
โดยต้องศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
               -  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
               -  สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต  
               -  สาขาวิชาช่างโลหะ  
               -  สาขาวิชาช่างท่อและประสาน 
               -  สาขาวิชาออกแบบการผลิต  
               -  สาขาวิชาช่างเครื่องกล  
               -  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
               -  สาขาวิชาโลหะวิทยา  
               -  สาขาวิชาช่างผลิต  
               -  สาขาวิชาเครื่องมือกลและแม่พิมพ์ 
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4.  วิธีการสมคัรผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Online) 
 4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร  ท าการลงทะเบียนสมาชิกและกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ทาง

เว็บไซต์  http://entry.npu.ac.th/  
 4.2  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น  
       อัตราค่าสมัคร 300 บาท  
 4.3  พิมพ์ใบช าระค่าสมัครจากระบบรับสมัครและช าระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามเวลาเปิด

ท าการของธนาคาร (ไม่สามารถจ่ายช าระผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้)  
 4.4  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร และข้อมูลการช าระเงินผ่านทางระบบ  
       รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  http://entry.npu.ac.th/ หลังจากจ่ายช าระเงินค่าสมัครแล้วผู้สมัครจะไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ 
 4.5  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
       (ก าหนดจ่ายช าระเงินวันสุดท้าย 18 พฤษภาคม 2562) 
    
 
 
5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  22  พฤษภาคม  2562  ผ่านทางเว็บไซต์  
http://www.npu.ac.th/  และ http://entry.npu.ac.th/ 
 

หมายเหตุ  : 1.  เอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย  
2.  กรณีท่ีผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    

       ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา  
3.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะขอรับคืนไม่ว่า    
    กรณีใด ๆ   

   

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    9    เมษายน  พ.ศ. 2562   
รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ สิระธนกุล) 
 
 
 
                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก) 
                                      รักษาราชการแทน   
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
   

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 


