
 
 

  
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 
----------------------------------------     

 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา  
2561  โดยรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน  20  จังหวัด  ได้แก่ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  
ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  
สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล าภู  อ านาจเจริญ  อุดรธานี  และอุบลราชธานี  โดยพิจารณาจากเกณฑ์
การรับ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
  1.1  ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
   จ านวน 20 จังหวัด  ได้แก่ กาฬสินธุ์ 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  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา   
1.4  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย  
1.5  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามระบบและ   
        วิธีการเรียนของหลักสูตร     

 

     
 
 
 



2.  คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขา 
 

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

PAT % PAT % 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

70101 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 35 

- 

15 40 P1 20 P3 25 
70201 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 35 15 40 P1 20 P3 25 

70301 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 35 15 40 P1 20 P3 25 

70401 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) 35 15 40 P1 20 P3 25 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
80101 การจัดการการบิน (บธ.บ.) 40 2.00 80 20 - - - - 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
90101 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  (ศศ.บ.) 60 2.00 80 20 - - - - 

วิทยาลัยธาตุพนม 
110101 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 30 

- 
20 40 P1 20 P3 20 

110201 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) 50 30 50 P1 20 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขา 

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

PAT % PAT % 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

10101 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 60 

2.00 

100 - - - - - 
10201 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 40 100 - - - - - 
10301 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 30 100 - - - - - 
10401 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.) 20 100 - - - - - 
10501 นิติศาสตร์ (น.บ.) 40 100 - - - - - 
10601 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 40 100 - - - - - 

คณะวิทยาศาสตร์ 
50101 เคมี (วท.บ.) 15 

2.00 
100 - - - - - 

50201 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 15 100 - - - - - 
50301 ชีววิทยา (วท.บ.) 30 100 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



3.  ก าหนดการรับสมัคร 
 

 
วัน / เดือน / ปี 

 

 
ก าหนดการ 

 

5  มกราคม -  26  กุมภาพันธ์  2561 รับสมัครนักศึกษา 

27  กุมภาพันธ์  2561  วันสุดทายของการช าระเงินคาสมัคร 

20  เมษายน  2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

25  เมษายน  2561 สอบสัมภาษณ์ 

30   เมษายน  2561 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

และมีสิทธิ์ยืนยัน Clearing  House 

3 – 6  พฤษภาคม  2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing  House 

8  พฤษภาคม  2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่า  ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม   

      2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้  
              ประกาศไว้  หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้  และผลการ 
      ตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด  
 
 
 
 
 
 
 



4.  การสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Online) 
   4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
http://entry.npu.ac.th/ 
   4.2  พิมพ์ใบช าระค่าสมัครและช าระผ่านทางธนาคารกรุงไทย ตามเวลาเปิดท าการของธนาคาร   

  4.3  ค่าสมัคร 300 บาท   
   4.4  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร และข้อมูลการช าระเงินผ่านทางระบบ        รับ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th/ 
   4.5  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครตามก าหนดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
    
5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  20  เมษายน  2561 ผ่านทางเว็บไซต์  
http://www.npu.ac.th/ และ  http://entry.npu.ac.th    
 
6.  การสอบสัมภาษณ์   
 มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  25  เมษายน  2561  โดยจะก าหนดเวลาและ
สถานที่  ในท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยให้นักศึกษาน าหลักฐานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้      
 6.1  ใบสมัครเข้าศึกษา  พิมพ์ได้จากระบบรับสมัครนักศึกษา  พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียน 
 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า   
 6.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
 6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
 6.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
 6.5  ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร จ านวน  1  ฉบับ 
 6.6  ใบแสดงผลคะแนน  GAT  (General  Aptitude  Test) เฉพาะสาขาที่ต้องใช้  
 6.7  ใบแสดงผลคะแนน  PAT (Professinal  Aptitude  Test)  เฉพาะสาขาท่ีต้องใช้ 
 6.8  ส าเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  5  ภาคเรียน  
  
 หมายเหตุ  : 1.  เอกสารทุกฉบับ  จะต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
                      2.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะขอรับ 
        คืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
   3.  กรณีที่ผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
        ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้า 
                                    ศึกษา  
           4.  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชา  
                                    เท่านั้น 
 
 
 
 



7.  การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing  House  ในระหว่างวันที่  3 – 6  พฤษภาคม  
2561  ผ่านทางเว็บไซต์  http://a.cupt.net/  โดยมหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/ และ  
http://entry.npu.ac.th  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2561 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   30   
   ประกาศ  ณ  วันที่    5     มกราคม   2561   
 
 
 
                                       

                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์) 
                                      รักษาราชการแทน   
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 ธันวาคม  2560  
 
 
                                       
                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ สิระธนกุล) 
                รักษาราชการแทนรองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

http://www.npu.ac.th/

