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ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจาปีการศึกษา 2562
---------------------------------------เพื่ อ เป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสิ นใจเข้าศึก ษาในสถาบันอุดมศึก ษา
มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5)
ประจาปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องไม่ เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
Clearing House รอบที่ 1 - 4 จากระบบการคัดเลือกบุ คคลเข้าศึก ษาในสถาบัน อุดมศึก ษา ปีก ารศึก ษา
2562 รายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้
1.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ
(TCAS รอบที่ 5) ประจาปีการศึกษา 2562 เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม (หน้าที่ 1 – 6)
2.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ
(TCAS รอบที่ 5) ประจาปีการศึกษา 2562 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หน้าที่ 7 – 11)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร)
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

/การรับสมัคร...
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การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ
(TCAS รอบที่ 5) ประจาปีการศึกษา 2562 เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ลาดับที่
1

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ
สาหรับบุคคลทั่วไป (ทั่วประเทศ)
คุณสมบัติทางการศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
3. เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 ซม.
4. เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ (ตาม พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และข้อบังคับของสภาการพยาบาล พ.ศ.
2548)
6. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจาคุกในคดีอาญา
7. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2562 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์พ.ศ. 2521

จานวนการรับ
รอบที่ 5
11 คน

-3คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ลาดับที่

สาขาวิชา

คุณสมบัติ
เกณฑ์การคัดเลือก
GPAX
GAT (รหัส 85)
O-NET (รหัส 01-05)
PAT 2 (รหัส 72)
การสัมภาษณ์
การตรวจร่างกาย

2

พยาบาลศาสตร์

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ผ่าน
ผ่าน

จานวนการรับ
รอบที่ 5

10
25
30
35

โควตาผู้กาลังอบรมหรือผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
1. เป็นผู้กาลังอบรมหรือผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอายุระหว่าง 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
3. เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99
4. เป็นผู้กาลังอบรมหรือผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และมีผล
การเรียนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.00
5. หนังสือรับรอง
5.1 ผู้กาลังอบรมต้องมีหนังสือรับรองสภาพการเป็นผู้กาลังอบรมหลักสูตรจากอาจารย์ประจาชั้น
5.2 ผู้ผ่านการอบรมต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์
ประจาชั้นในคราวที่เข้ารับการอบรม

2 คน
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ลาดับที่

สาขาวิชา

คุณสมบัติ

จานวนการรับ
รอบที่ 5

6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ (ตาม พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และข้อบังคับของสภาการพยาบาล พ.ศ.
2548)
7. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจาคุกในคดีอาญา
9. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2562 และไม่เป็นภิกษุสามเณรตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521
เกณฑ์การคัดเลือก
- สอบข้อเขียน
80%
- สัมภาษณ์
10%
- GPAX ป.ผู้ช่วยฯ
10%

* หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน
/2.กาหนดการ ...

-52. กาหนดการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงอิสระ
(TCAS รอบที่ 5) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
กาหนดการ

วัน / เดือน / ปี

รับสมัครนักศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ของมหาวิทยาลัยนครพนม หรือทางเว็บไซต์
http://entry.npu.ac.th/entry

30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562

วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าสมัคร

3 มิถนุ ายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

4 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

6 มิถุนายน 2562
(08.00 – 16.00 น.)

รายงานตัวเข้าศึกษาและชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ในมหาวิทยาลัยนครพนม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
ผู้สมัคร ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
(โดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก)
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

7 มิถนุ ายน 2562
(08.00 – 16.00 น.)
17 มิถุนายน 2562

3. ขั้นตอนการสมัคร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
1) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562
2) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และเลือกสาขาวิชาสารองได้อีก 1 สาขาวิชา
โดยมีค่าสมัครรวม 300 บาท
3) สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ สมัครผ่านเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th หรือ สมัครได้
โดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
/4. การจ่ายชาระ...

-64. การจ่ายชาระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 300 บาท) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
1) กรณีสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ให้พิมพ์ใบจ่ายชาระเงินนาไปชาระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลาไม่เกิน 12:00 น.
2) กรณีสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ให้จ่ายค่าสมัคร ณ สถานที่
ที่ทาการสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 17:00 น. ทางเว็บไซต์
http://entry.npu.ac.th/entry
6. การสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
1) ผู้สมัครที่มสี ิทธิส์ ัมภาษณ์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6
มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 - 16:00 น.
2) ผู้สมัครที่ไม่มสี ิทธิส์ อบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แต่มีสทิ ธิ์สัมภาษณ์ในสาขาที่
เลือกสารองไว้ ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ตามเวลาและสถานที่ในประกาศรายชื่อฯ
7. การรายงานตัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
1) ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จะต้องรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในวันที่
7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
2) ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่สารองไว้ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในวันที่ 8
มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คณะ/วิทยาลัย ที่กาหนดไว้ตามประกาศฯ

แสกน QR Code เพื่อตรวจสอบเส้นทางไปยังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

วันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10 มิถุนายน 2562
/การรับสมัคร...
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การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ
(TCAS รอบที่ 5) ประจาปีการศึกษา 2562 ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.2 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
1.3 เป็นผู้มสี ัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
1.4 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทาความผิดร้ายแรงจนต้องพ้นสภาพนักศึกษา
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
1.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกาหนดขึ้น เพื่อความเหมาะสมตามระบบและ
วิธีการเรียนของหลักสูตร
หมายเหตุ : ทั้งนีผ้ ู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562
2. กาหนดการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5)

ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
กาหนดการ
รับสมัครนักศึกษา ณ คณะ/วิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยนครพนม
หรือทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th/entry
วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าสมัคร

วัน / เดือน / ปี
30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน
2562
6 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

7 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาลัย

8 มิถุนายน 2562
(08.00 – 12.00 น.)

รายงานตัวเข้าศึกษาและชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
8 มิถุนายน 2562
ในมหาวิทยาลัยนครพนม ณ คณะ/วิทยาลัย
(13.00 – 16.00 น.)
ผู้สมัคร ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
17 มิถุนายน 2562
(โดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก)
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
/3. จานวนที่เปิดรับ…

-83. จานวนที่เปิดรับสมัคร โดยแบ่งเป็นคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รหัสคณะ/สาขา
02600100101
02600100201
02600100301
02600100401
02600200101
02600200201
02600200301
02600200401
02600200501
02600200801
02600300201
02600300301
02600300501
02600400101
02600400201
02600400301
02600400401
02600500101
02600500201
02600500301
02600500401

ชื่อคณะ/สาขา
คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิช าการจัดการกีฬา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

จานวนการรับ
30
30
30
30
4
5
2
10
3
44
40
30
30
30
30
40
30
50
30
30
30

-93. จานวนที่เปิดรับสมัคร โดยแบ่งเป็นคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา (ต่อ)
ลาดับที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รหัสคณะ/สาขา
02600500501
02600500503
02600600101
02600600201
02600600301
02600600401
02600600501
02600600601
02600700101
02600800101
02600900101
02600900201
02601100505A
02601100505B
02601100505C

ชื่อคณะ/สาขา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
จานวนทั้งสิ้น

จานวนการรับ
30
50
40
30
40
25
40
25
40
20
30
50
40
40
40
1,098

หมายเหตุ : 1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิ จารณาคัดเลือกแล้วพบว่าผู้ส มัครไม่ มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม
2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์ ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนที่ได้ประกาศไว้หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กาหนดไว้
และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
/4.ขั้นตอนการ...

- 10 4. ขั้นตอนการสมัคร ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562
2) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร และเลือกสาขาวิชาสารองได้อีก 1 สาขาวิชา
โดยมีค่าสมัครรวม 300 บาท
3) สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ สมัครผ่านเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th/entry หรือ
สมัครได้โดยตรงที่คณะ/วิทยาลัย ของสาขาวิชานั้นๆ
5. การจ่ายชาระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 300 บาท) ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1) กรณีสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ให้พิมพ์ใบจ่ายชาระเงินนาไปชาระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
2) กรณีสมัครโดยตรงที่คณะ/วิทยาลัย ให้จ่ายค่าสมัคร ณ สถานที่ที่ทาการสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน ทางเว็บไซต์
http://entry.npu.ac.th/entry
7. การสอบสัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้สมัครทีม่ ีสทิ ธิ์สัมภาษณ์ ให้มา สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 –
12.00 น. ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ทาการสมัคร
8. การรายงานตัว ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา
13.00 – 16.00 น. ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ทาการสมัคร
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกสาขาวิชา
เป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (เอกสารแนบ) และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
หมายเหตุ :

1. เอกสารทุกฉบับ จะต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
2. เมื่อชาระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะขอรับ

คืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. กรณีที่ผสู้ มัครนาเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
4. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น
/10. การยืนยันสิทธิ์ ...

- 11 10. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
โดยมหาวิทยาลัยนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านทางเว็บไซต์
http://www.npu.ac.th/ และ http://entry.npu.ac.th/entry ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562

วันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10 มิถุนายน 2562
/เอกสารแนบค่าธรรมเนียม...

- 12 -

เอกสารแนบค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
นิติศาสตร์ (น.บ.)
ภาษาจีน (ศศ.บ.)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340

รวม
8,340
8,340
8,340
8,340
8,340
8,340

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
2 นิเทศศาสตร์ดจิ ิทลั (นศ.บ.)
3 การจัดการกีฬา (บธ.บ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

8,000
7,000
7,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1,340
1,340
1,340

รวม
9,340
8,340
8,340

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1,340
1,340
1,340
1,340

รวม
9,340
9,340
9,340
9,340

คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4

สาขาวิชา
เคมี (วท.บ.)
ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ชีววิทยา (วท.บ.)
คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

8,000
8,000
8,000
8,000

/คณะครุ...
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คณะครุศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.)
สังคมศึกษา (ค.บ.)
ภาษาไทย (ค.บ.)
ดนตรีศึกษา (ค.บ.)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340

รวม
8,340
8,340
8,340
8,340
8,340
8,340
8,340
8,340

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340

รวม
10,840
10,840
10,840
10,840
10,840
10,840

วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ลาดับ
สาขาวิชา
1 การจัดการการบิน (บธ.บ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

22,500

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1,340

รวม
23,840

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
ลาดับ
สาขาวิชา
1 การจัดการ (บธ.บ.)
3 คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (บธ.บ.)
4 การบัญชี (บช.บ.)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

7,000
7,000
8,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1,340
1,340
1,340

รวม
8,340
8,340
9,340
/วิทยาลัย...
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วิทยาลัยธาตุพนม
ลาดับ
1
2

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1,340
1,340

8,840
10,840

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

รวม

8,000
8,000
8,000
8,000

1,340
1,340
1,340
1,340

9,340
9,340
9,340
9,340

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.)
วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)

7,500
9,500

รวม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ลาดับ
1
2
3
4

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ (วท.บ.)
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.)
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาประมง (วท.บ.)
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ลาดับ
1

สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.)

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

7,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1,340+4,500*

รวม
12,840

* ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เฉพาะสาขาวิฃาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) จานวน 45500 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
มีดังนี้
1. ค่าประกันของเสียหาย
15000 บาท
2. ค่าบัตรนักศึกษาในรูปแบบบัตร ATM
100 บาท
3. ค่าประกันอุบัตเิ หตุ
140 บาท
4. ค่าคู่มือนักศึกษา
100 บาท
รวมจานวนเงิน

1,340 บาท

