
- 1 - 

 
 

  
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------     

  
 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปี
การศึกษา  2562  โดยพิจารณาตามประเภทและเกณฑ์การรับของแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
 

 ประเภทท่ี  1  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป ส าหรับเข้าศึกษาต่อทุกคณะ/วิทยาลัย 
       ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
  
 ประเภทท่ี  2  โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
แบ่งเป็น  5  โควตาดังนี้ 

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. โควตาบุตรต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2         
3. โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
4. โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม     
5. โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม  

  
 ประเภทที่  3  โควตาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
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ประเภทที่  1  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป ส าหรับเข้าศึกษาต่อทุกคณะ/วิทยาลัย 
ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

-------------------------------------------------------------- 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
 1.1  เป็นนักเรียนที่ เรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
                   จ านวน  20  จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ   
     บุรีรัมย์  มหาสารคาม มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  
    หนองคาย  หนองบัวล าภู  อ านาจเจริญ  อุดรธานี  และอุบลราชธานี  
 1.2  ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท/หรือผิดฐานลหุโทษ 
 1.3  เป็นผู้ที่มีรา่งกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา  
 1.4  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย  
 1.5  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนมเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามระบบ 
     และวิธีการเรียนของหลักสูตร     
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2.  คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขา 
 
คณะครุศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % PAT % 
02600200102 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 35 

ไม่ต่ ากว่า  
2.75 

20 20 PAT5 20 PAT1 20 PAT2 20 

02600200202 วิทยาศาสตร ์(ค.บ.) 30 20 20 PAT5 20 PAT1 20 PAT2 20 

02600200302 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 25 20 20 PAT5 20 PAT1 20 PAT2 20 

02600200402 คอมพิวเตอร ์(ค.บ.) 60 20 20 PAT5 20 PAT1 20 PAT2 20 

02600200702 คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.) 30 10 20 PAT5 30 PAT1 10 PAT2 30 

02600200502 สังคมศึกษา (ค.บ.) 25 20 20 PAT5 20 PAT1 20 PAT2 20 

02600200602 ภาษาไทย (ค.บ.) 25 20 20 PAT5 20 PAT1 20 PAT2 20 

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
02600600102 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 80 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 

02600600202 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 40 

02600600302 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 60 

02600600502 นิติศาสตร ์(น.บ.) 60 

02600600602 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 40 

02600600402 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.) 30 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
02600300502 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 40 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 02600300302 นิเทศศาสตร์ดิจิทลั (นศ.บ.) 40 

02600300202 การจัดการกีฬา (บธ.บ) 40 

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
02600300102 การบัญชี (บช.บ.) 40 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 02600300402 การจัดการ (บธ.บ.) 40 

02600300602 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (บธ.บ.) 40 

 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 

02600700102 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 80 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 
80 20 - - - - 
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 คณะวิทยาศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
02600400102 เคมี (วท.บ.) 25 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 02600400202 ฟิสิกส ์(วท.บ.) 25 

02600400302 ชีววิทยา (วท.บ.) 35 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 
02600500202 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 30 

ไม่ต่ ากว่า 
2.00 

40 20 PAT2 20 PAT3 20 

02600500302 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(วศ.บ.) 40 

02600500402 วิศวกรรมโลจสิติกส ์(วศ.บ.) 30 

02600500102 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 40 

02600500502 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 40 
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คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 

02600100102 
เทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาพืชศาสตร์ 
(วท.บ.) 

40 

ไม่ต่ ากว่า  
2.00 

100 - - - - - 
02600100202 

เทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาสตัวศาสตร ์ 
(วท.บ.) 

40 

02600100302 
เทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาประมง  
(วท.บ.) 

40 

02600100402 
เทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาเทคโนโลยี
อาหาร  (วท.บ.) 

40 

 
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 

02600900202 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) 80 
ไม่ต่ ากว่า  

2.00 
50 30 PAT1 20 - - 

02600900102 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 30 
ไม่ต่ ากว่า  

2.00 
50 30 PAT1 10 PAT3 10 
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3.  เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
 3.1  องค์ประกอบในการคัดเลือกของทุกคณะ/สาขาวิชา (โปรดดูจากคุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขา) 
 3.2  คะแนนเฉลี่ยสะสม  6  ภาคเรียน (GPAX 6 ภาคเรียน) ทุกสาขาวิชา   
 3.3  ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป  (GAT:  General  Aptitude  Test)  มีค่าน้ าหนักแต่ละ
สาขาวิชาตามท่ีก าหนด ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  (PAT: Professional  and  
Academic Aptitude Test) มีค่าน้ าหนักตามท่ีก าหนด ผู้สมัครต้องใช้คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป  
(GAT)  คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  (PAT) ทีส่ถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(สทศ.) จัดสอบ ประกอบด้วย  7  วิชาคือ 

1) PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
2) PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
3) PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4) PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5) PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
6) PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 
7) PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ 

     - PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 
     - PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน 
     - PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 
     - PAT 7.4 ภาษาจีน 
     - PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 
     - PAT 7.6 ภาษาบาลี 
     - PAT 7.7 ภาษาเกาหลี 
 
 
ตัวอย่างการค านวณคะแนนตามเกณฑค์ุณสมบัติ 
น าคะแนนที่สอบได้มาค านวณตามองค์ประกอบ และค่าน้ าหนักและสาขาวิชาตามท่ีก าหนดประกอบเทียบ 1000 
 

ตัวอย่าง ผู้สมัครสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  องค์ประกอบและค่าน้ าหนัก  ดังนี้  GPAX  = 20 %  GAT = 20%  
PAT5 =  20%   PAT1 =  20%  PAT2 =  20%   
 

คะแนนผู้สมัคร  GPAX  = 2.75  GAT = 150  PAT5  =  150  PAT1 = 150  PAT2  = 150   
1) การค านวณคะแนน GPAX  6  ภาคเรียน  =  (10xค่าน้ าหนักxเกรดที่ได้) 
                                                                      4 
                               =  (10x20x2.75) 
                                                                4 
                              =  137.5  คะแนน 
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2) การค านวณคะแนน  GAT/PAT          =  (10xค่าน้ าหนักxคะแนนที่ได้) 
                                                                คะแนนเต็ม 
  คะแนน GAT                  =  (10*20*150)  
                                                            300 
                                                  =  100  คะแนน 
 
  คะแนน PAT5 =  (10*20*150)  
                                                           300 
         =  100  คะแนน 
 

  คะแนน PAT1 =  (10*20*150)  
                                                           300 
         =  100  คะแนน 
 

  คะแนน PAT2 =  (10*20*150)  
                                                           300 
         =  100  คะแนน 
 

 3) คะแนนรวม                               =  คะแนน  GPAX 6  ภาคเรียน +  คะแนน GAT +  คะแนน PAT5  +  
              คะแนน PAT1 +  คะแนน PAT2 
           

          =  137.5+100+100+100+100 
           

          =  537.5  คะแนน 
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ประเภทที่  2  โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
-------------------------------------------------------------- 

 
โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  แบ่งเป็น  5  โควตาดังนี้ 

1.  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.  โควตาบุตรต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2         
3.  โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
4.  โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม     
5.  โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม 
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1. จ านวนการรับและเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการสมัคร 
 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

รหัสสาขา ประเภทโควตา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT 

PAT % PAT % 

02601001102 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                70 
ไม่ต่ ากว่า

2.50 
10 25 PAT1 30 PAT2 35 

02601002102 โควตาบุตรต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2        3 
ไม่ต่ ากว่า 

3.00 
10 25 PAT1 30 PAT2 35 

02601003102 
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

20 
ไม่ต่ ากว่า 

3.00 
10 25 PAT1 30 PAT2 35 

02601004102 
โควตาสิทธ์ิบตุรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม            

3 
ไม่ต่ ากว่า 

3.00 
10 25 PAT1 30 PAT2 35 

02601005102 
โควตาสิทธ์ิบตุรบุคลากรของมหาวทิยาลัย
นครพนม            

2 
ไม่ต่ ากว่า 

3.00 
10 25 PAT1 30 PAT2 35 
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2.  รายละเอียดโควตาและจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนีนครพนม มีดังนี้ 
 3.1  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                  จ านวน  70 คน   
 3.2  โควตาบุตรต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2                                      จ านวน   3  คน 
 3.3  โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ                                       จ านวน  20 คน 
    แบ่งได้ดังนี้ 

-  โรงพยาบาลนครพนม     จ านวน   3   คน     
-  โรงพยาบาลศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม        จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม    จ านวน   1   คน 
-  โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม   จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม   จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลเรณูนคร จังหวัดนครพนม   จ านวน   1    คน      
-  โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม   จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร   จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร   จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  จ านวน   1    คน 
-  โรงพยาบาลบึงกาฬ      จ านวน   2   คน 
-  โรงพยาบาลมุกดาหาร     จ านวน   2   คน 

     -  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ      จ านวน   2   คน 

 3.4  โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    จ านวน   3  คน  
3.5 โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม               จ านวน   2  คน 

 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
              3.1 คุณสมบัติทางการศึกษา 

3.1.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
        1. เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 6  
        หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
        2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.1.2 โควตาบุตรต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2 
        1. เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 6  
        หรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
        2. เป็นบุตรของต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 
(กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21, กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22,  
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23, กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24)  

3.1.3 โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม      
        1. เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
        หรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
        2. ต้องมีทะเบียนบ้านของตนเอง หรือบิดา หรือมารดาอยู่ในเขตอ าเภอและจังหวัดที่แหล่งฝึก
ตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ปี     

3.1.4 โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม      
        1. เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 6  
        หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00  
         2. คุณสมบัติเฉพาะโควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

1)  ต้องเป็นบุตรโดยก าเนิดของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
เท่านั้น 
          2)  บุคลากรวิทยาลัยฯ ต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี นับถึงวันที่สมัคร  

3.1.5 โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม      
        1. เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 6  
        หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00  
         2. คุณสมบัติเฉพาะโควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม 

2.1. ต้องเป็นบุตรโดยก าเนิดของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น 
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          2.2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม (ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม) โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่สมัคร  

4. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
4.1 สัญชาติไทย 
4.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
4.3 เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 ซม. 
4.4 เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 29.99                         
4.5 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติ

ทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ (ตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540) 

4.6 เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในคดีอาญา  
4.7 ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2562 และไม่เป็นภิกษุ

สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่าง
คฤหัสถ ์พ.ศ. 2538   

5. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัครสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  5.1  ผลคะแนน  

GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียน         คิดเป็นร้อยละ  10   
GAT (รหัส 85)                       คิดเป็นร้อยละ  25 
PAT 1 (รหัส 71)                     คิดเป็นร้อยละ  30 
PAT 2 (รหัส 72)                    คิดเปน็ร้อยละ  35 

  5.2  การสัมภาษณ์        ผ่าน  
  5.3  การตรวจร่างกาย    ผ่าน 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน 
 

6. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสิทธิ์เข้าศึกษา 
       ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของวิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ 

-  เว็บไซต์ http://bcnn.npu.ac.th และ เว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th/entry/ 
-  Facebook : http://www.npu.ac.th 
-  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทะเบียน วัดและประเมินผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม 
 

      

http://www.bcnn.ac.th/
http://entry.npu.ac.th/entry/
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ประเภทที่  3  โควตาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
-------------------------------------------------------------- 

 
1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

1.1  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 - ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.2  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือ 

           ผูส้มัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
     1.3  มีความสนใจและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

 
2. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก  

2.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีโครงการก าหนดไว้  
2.2  ให้โรงเรียนด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร ดังนี้ 
           2.2.1 ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดไว้ โดยโครงการก าหนดให้ 

โควต้าโรงเรียนละ 2 คน 
           2.2.2  ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562   มาท่ี  

                       “อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัย
นครพนม เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๘ บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐”    หรือส่งไฟล์เอกสารมาที่อีเมลล์ 
narongsumalee123@gmail.com พร้อมกันนี้ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลล์
ของอาจารย์ผู้ประสานงานที่ใช้ในการติดต่อกลับแนบมาด้วย 

2.3 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี 
ประเภทการรับตรงโควตา (TACS 2) ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th ในระหว่างวันที่  
4 กุ ม ภ า พั น ธ์  2562 ถึ งวั น ที่  28 มี น าค ม  2562 โด ย ระบุ ส าข าวิ ช าสั งค ม วิ ท ย าแล ะม านุ ษ ย วิ ท ย า  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากนั้นทางสาขาวิชาจะติดต่อกลับไปยังผู้ประสานงานของโรงเรียนเพ่ือยืนยัน
ข้อมูลการสมัคร  

2.4 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการสอบสัมภาษณ์จากทางมหาวิทยาลัย และให้สิทธิ์ใน
การคัดเลือกเป็นของคณะกรรมการพิจารณาจากทางโรงเรียน  

2.5 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวันที่ 19 เมษายน 
2562 ที่เว็บไซต์ http://www.npu.ac.th และ http://entry.npu.ac.th  

 
3. การรับสมัคร 
                 ใหโ้รงเรียนด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสมัครเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา (TACS 2) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ที่เว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยระบุ
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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4. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
               โครงการจะแจ้งผลการคัดเลือกไปยังอาจารย์ผู้ประสานงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และจะประกาศ
ผลการคัดเลือกพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 ในวันที่ 19 เมษายน 
2562 
 
* โครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น  
** หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ก าลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุงตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยจะสามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้
ในปีการศึกษา 2562 
*** ระหว่างที่ก าลังรอการกระบวนการปรับปรุงแล้วเสร็จ หลักสูตรจึงยังใช้ชื่อสาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 
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กระบวนการรับสมัคร กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ และการยืนยันสิทธิ์ 

----------------------------------------------------------------------- 
 

1. ก าหนดการรับสมัคร 
 

ก าหนดการ วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครนักศึกษา 4  กุมภาพันธ์  -  28  กุมภาพันธ์  2562 

วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าสมัคร 28  กุมภาพันธ์  2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12  เมษายน  2562 

สอบสัมภาษณ์ 17 - 18  เมษายน  2562 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 23  เมษายน  2562 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing  House 24 – 25  เมษายน  2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นครพนม 

30  เมษายน  2562 

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่า  ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม   

      2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้  
              ประกาศไว้  หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้  และผลการ 
      ตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด  
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2. วิธีการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Online) 
 2.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องเป็นจริง ผ่านการ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  http://entry.npu.ac.th/  

2.2  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ 3 อันดับ 
  -  อันดับที่  1  ค่าสมัคร 300  บาท 
  -  อันดับที่  2  มีค่าสมัครเพ่ิม 100  บาท 
  -  อันดับที่  3  มีค่าสมัครเพ่ิม 100  บาท 
 2.3  พิมพ์ใบช าระค่าสมัครและช าระผ่านทางธนาคารกรุงไทย ตามเวลาเปิดท าการของธนาคาร   
 2.4  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร และข้อมูลการช าระเงินผ่านทางระบบ  
  รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th    
 2.5  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครตามก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
 2.6  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครน ามายื่นในวันสัมภาษณ์ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ
สมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่า
กรณีใดๆ 
 
3. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
 3.1  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้  3  อันดับต่อการสมัครหนึ่งครั้ง  และมีสิทธิ์ถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ได้ 
   เพียงอันดับใดอันดับหนึ่งเท่านั้น 
 3.2  คณะกรรมการคัดเลือกประจ าสาขาวิชาจะคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และ
พิจารณาจ านวนผู้มีสิทธิ์มาสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ  
 3.3  ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในอันดับที่  1  ที่ตนเองเลือกจะถูกส่งรายชื่อไปยังอันดับที่  2   
และอันดับที่  3  เพ่ือพิจารณาตามล าดับ  
 3.4  การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกประจ าสาขาวิชาถือเป็นที่สิ้นสุด   
 3.5  หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และกรณีผู้สมัคร
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว จะต้องถูกตัด
สิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
 ป ระก าศราย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภ าษ ณ์  ผ่ าน ท าง เว็ บ ไซต์  http://www.npu.ac.th/  แล ะ  
http://entry.npu.ac.th  ส าหรับ โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมจะ
ประกาศผล  เว็บไซต์ http://bcnn.npu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทะเบียน วัดและประเมินผล 
วิทยาลัยพยาบาล  บรมราชชนนีนครพนม ด้วย  
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5. การสอบสัมภาษณ์   
  
  5.1 ประเภทที่  1  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป ส าหรับเข้าศึกษาต่อทุกคณะ/วิทยาลัย 
ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
 มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  โดยจะก าหนดเวลาและสถานที่  ในท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยให้นักศึกษาน าหลักฐานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้      
 5.1.1 ใบสมัครเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนครพนม 
(ทางมหาวิทยาลัยจะจัดพิมพ์ไว้ให้ในวันสอบสัมภาษณ์) 1 ชุด 
 5.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1  ฉบับ 
 5.1.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน   1  ฉบับ 
 5.1.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จ านวน   1  ฉบับ 
 5.1.5  ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร จ านวน   1  ฉบับ 
 5.1.6  ส าเนารับรองระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ภาคเรียน        1  ฉบับ 
 
 5.2 ประเภทที่  2  โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  โดยจะ
ก าหนดเวลาและสถานที่  ในท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยให้นักศึกษาน าหลักฐานมายื่นในวัน
สอบสัมภาษณ์ ดังนี้      
 5.2.1 ใบสมัครเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนครพนม 
(ทางมหาวิทยาลัยจะจัดพิมพ์ไว้ให้ในวันสอบสัมภาษณ์) 1 ชุด 
  5.2.2 ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร                                    1 ฉบับ 
 5.2.3 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร                                      1 ฉบับ 
 5.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดาหรือมารดาของผู้สมัคร               
(ในกรณีบิดา มารดาเสียชีวิตทั้งสองท่าน ให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองตามกฎหมายแทน)                1 ชุด 
 5.2.5 ระเบียนแสดงผลการเรียน  
       1) กรณีผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ ยื่นระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน และใบรับรองสภาพ
การเป็นนักเรียน (ปพ.7) ซึ่งรับรองไม่เกิน 60 วัน (นับถึงวันที่สมัคร)                                       1 ชุด 
    2) กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้ว ยื่นส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน และ
ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)                                         1 ชุด 
 5.2.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 5.2.7 เอกสารเพิ่มเติม 
    1) โควตาบุตรต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 2  

    ต้องมี  
    1) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 ของ

บิดาหรือมารดา ฉบับจริง                                                                                                1 ฉบับ 
    2) บุตร มีส าเนาภาพถ่ายใบสูติบัตรของผู้สมัคร                                           1 ฉบับ 
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                2) โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

    ต้องมี 
 1) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยฯ  ฉบับจริง              1 ฉบับ 
2) บุตร มีส าเนาภาพถ่ายใบสูติบัตรของผู้สมัคร                                            1 ฉบับ 

    3) โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม  
    ต้องมี 

 1) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับจริง  1 ฉบับ 
      2) มีส าเนาภาพถ่ายใบสูติบัตรของผู้สมัคร                                                  1 ฉบับ 

 5.2.8 ใบแจ้งผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทศ.) ฉบับท่ีมีลายเซ็นผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับรองเท่านั้น 
ได้แก่  

1) ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT รหัส 85  
2)  ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 1 (รหัส 71) วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์    
3)  ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 2 (รหัส 72)  วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์  

 
  5.3 ประเภทที่  3  โควตาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   ไม่มีการสอบสัมภาษณ์จากทางมหาวิทยาลัยนครพนม คณะกรรมการคัดเลือกจากทางโรงเรียนจะ
เป็นผู้คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
หมายเหตุ  : 1.  เอกสารทุกฉบับ  จะต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
  2.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอสงวนสิทธิ์จะขอรับ 
   คืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
  3.  กรณีที่ผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
   ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา  
  4.  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชา เท่านั้น 
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6. การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing  House  ในระหว่าง  24 – 25  เมษายน  
2562  ผ่านทางเว็บไซต์  http://a.cupt.net/  โดยมหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/ และ  
http://entry.npu.ac.th  ในวันที่  30  เมษายน  2562 
 

 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   30   
     ประกาศ  ณ  วันที่  25   มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
                                    

                                           (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร) 
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน                                                       

                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม           .ค ารณ สิารแทน 


