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ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงร่วมกัน (TCAS รอบ 3) ประจ าปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------     

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี
ประเภทการรับตรงร่วมกัน  (TCAS รอบ 3) ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม และผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing  House  รอบที่  1 และรอบที่  
2  จากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2562 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับ
สมัครและการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้   
 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
  1.1  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  1.2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  1.3  เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย 

1.4  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าความผิดร้ายแรง จะต้องพ้นสภาพนักศึกษามาแล้ว     
      ไม่น้อยกว่า  1  ปีนับถึงวันสมัครเข้าศึกษา 
1.5  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและ   
        วิธีการเรียนของหลักสูตร     

 

     
 
 
 
 
 

2.  คณะ/สาขา... 
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  2.  คณะ/สาขาวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
  ล าดับที ่ รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ/สาขา จ านวนการรับ 

1 02600100103 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์                 30 
2 02600100203 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์                 30 
3 02600100303 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง                 30 
4 02600100403 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร             30 
5 02600400103 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี                30 
6 02600400203 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์               30 
7 02600400303 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา  30 
8 02600500103 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                  20 
9 02600500203 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                  15 
10 02600500303 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                  14 
11 02600500403 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์                  15 
12 02600500503 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    14 
13 02600500603 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 
14 02600600103 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                  20 
15 02600600203 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                  5 
16 02600600303 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  15 
17 02600600403 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                  25 
18 02600600603 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน                  10 
19 02600600503 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์                  10 
20 02600700103 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                  56 
21 02600800103 วิทยาลัยการบินนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการการบิน              10 
22 02601006103 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 50 

2.  คณะ/สาขา... 
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  2.  คณะ/สาขาวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา (ต่อ) 
  ล าดับที ่ รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ/สาขา จ านวนการรับ 

23 02600300203 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาจัดการกีฬา                  40 
24 02600300303 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล                  30 
25 02600300503 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                 30 
26 02601100103 สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ 100 
27 02601100403 สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  100 
28 02601100603 สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี  100 
29 02600200403 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                 20 
30 02600900103 วิทยาลัยธาตุพนม  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                  50 
31 02600900203 วิทยาลัยธาตุพนม  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                  30 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,019 
   /3.  คุณสมบัติ... 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะ   

นักศึกษาที่จะสมัครเข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  
2562  จะต้องตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะ  เงื่อนไขการเข้าศึกษาต่างๆ  ให้ครบถ้วน         
ตามสาขาวิชาที่ตนเองสมัครก่อน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  1 

3.1  ผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 (Ordinary National Education Test)  ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา  
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ภาษาไทย  2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3. ภาษาอังกฤษ  4. คณิตศาสตร์              
5. วิทยาศาสตร์  

3.2  ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
จัดสอบโดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 

หากปรากฏในภายหลังว่า  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า  ข้อความที่
แจ้งไว้เป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการ
คัดเลือกครั้งนี้  แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนิน
คดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 
4.  การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก   

 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี 
ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา 2562  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  คุณสมบัติเฉพาะ   
และผลคะแนนการทดสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดไว้  ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็น
ที่สิ้นสุด    
 
5.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปี
การศึกษา 2562   

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ปีการศึกษา  
2562  ผ่านระบบ TCAS  กลางร่วมกันทางเว็บไซต์ของ  ทปอ.  ได้ที่ https://student.mytcas.com/th ซึ่งผู้สมัคร
สามารถเลือกได้  6  สาขาวิชา แบบเรียงล าดับ  การบริหารจัดการสิทธิ์แบบ Auto-Clearing  โดยประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว  ตามก าหนดการรับสมัคร  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

 
 
 
 
 

/6. การช าระเงิน... 
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6.  การช าระเงิน 

 การช าระเงินค่าสมัครตามจ านวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร อันดับแรก 150 บาท อันดับถัดไป อันดับละ 100 
บาท รวมค่าสมัครสูงสุด 650 บาท โดยช าระเงินผ่านระบบ  Prompt Pay  ที่ตู้ ATM , Mobile Banking  และ 
Internet  Banking  ภายในเวลา  23.00  น.  ของวันที่  29  เมษายน  2562 หากพ้นก าหนกเวลานี้ ถือว่าการ
สมัครเป็นโมฆะ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินจากระบบ TCAS  กลางร่วมกันทางเว็บไซต์ของ  ทปอ.  ได้ที่ 
https://student.mytcas.com/th 
 
7.  อัตราค่าเล่าเรียน 

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  พ.ศ.  2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 

   ประกาศ  ณ  วันที่   30   
   ประกาศ  ณ  วันที่   11    เมษายน  พ.ศ. 2562     
 
                                    
 
 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร) 
                                 รองอธิการบดี    ปฏิบัติราชการแทน   
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
 
 

    
 ธันวาคม  2560  

 
 
 
 

 
 
 

/เอกสาร... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  1 
เร่ือง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

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

PAT % PAT % 

2600100103 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาพืชศาสตร์ 

30 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 
2600100203 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาสัตวศาสตร ์

30 

2600100303 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาการประมง 

30 

2600100403 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

30 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

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

PAT % PAT % 

2600400103 สาขาวิชาเคม ี 30 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 

100 - - - - - 2600400203 สาขาวิชาฟิสิกส ์ 30 
ไม่ต่ ากว่า

1.80 

2600400303 สาขาวิชาชีววิทยา 30 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 
/คณะวิศว... 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า 

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

PAT % PAT % 
2600500103 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 

2600500203 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15 
2600500303 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 14 
2600500403 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ 15 
2600500503 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 14 
2600500503 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % O-NET % 

2600600103 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                  20 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

20 50 30 

2600600203 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                  5 
2600600303 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  15 
2600600403 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา                  25 
2600600603 สาขาวิชาภาษาจีน                  10 
2600600503 สาขาวิชานิติศาสตร์                  10 

 
 

 
 

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

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

PAT % PAT % 

2600700103 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 
100 - - - - - 

 
วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

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

PAT % PAT % 

2600800103 สาขาวิชาการจดัการการบิน 10 
ไม่ต่ ากว่า

2.00 
80 20 - - - - 

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

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

PAT % PAT % 
2601100503 สาขาวิชาการจดัการ 100 

ไม่ต่ ากว่า
2.00 

100 - - - - - 2601100503 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 100 
2601100503 สาขาวิชาการบัญชี 100 

 
 
 

/คณะวิทยา...
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

PAT % PAT % 
2600300203 สาขาวิชาจัดการกีฬา                  40 

ไม่ต่ ากว่า 
2.00 

100 - - - - - 2600300303 สาขาวิชานิเทศศาสตรด์ิจิทัล                  30 
2600300503 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ                 30 

 
คณะครุศาสตร์ 

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

PAT % PAT % PAT % 
2600200403 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 20 ไม่ต่ ากว่า  2.5 20 20 PAT1 20 PAT2 20 PAT5 20 

 
วิทยาลัยธาตุพนม 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า 

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

PAT % PAT % 
2600900103 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 50 ไม่ต่ ากว่า  2.00 - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

/วิทยาลัย... 
 



-10- 
 

วิทยาลยัธาตุพนม 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษารับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า 
ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

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

PAT % PAT % 
2600900203 สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่ 30 2.00 - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรก ม.4 ถึงภาคเรียนแรกของ ม.6 หรือผู้ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50  

คุณสมบัติท่ัวไป 
 1. สัญชาติไทย 
 2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 
 3. เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 ซม. 
 4. เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99 
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรค    
             ต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ (ตาม พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และข้อบังคับของสภาการพยาบาล พ.ศ.2548) 
 6. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในคดีอาญา 

7. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2562 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง  
   ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521 

 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX % GAT % 
PAT O-NET 

PAT % O-NET % 

2601006103 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 50 
ไม่ต่ ากว่า 

2.50  
10 25 PAT2 35 01-05 30 

 
/เอกสารแนบ... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  2 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ก าหนดการ วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครผ่านระบบ TCAS  https://student.mytcas.com/th   
(ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด  6 และระบุล าดับของแต่ละสาขาท่ี

เลือกสมัคร) 
17 – 29  เมษายน  2562 

ช าระค่าสมัคร 17 – 29  เมษายน  2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9  พฤษภาคม  2562 

สอบสัมภาษณ์ 13  พฤษภาคม  2562   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 17  พฤษภาคม  2562 

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 24  พฤษภาคม  2562 

 
 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่า  ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม   

      2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้ ประกาศไว้  
              หากผลการสอบคัดเลือกไมผ่่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้  และผลการตัดสินของ 
      คณะกรรมการฯ ถือเป็นอันทีส่ิ้นสุด 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร 
ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  ต่อ  1124  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 

เอกสารแนบค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 7,000 

2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 7,000 

3 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 7,000 

4 นิติศาสตร์ (น.บ.) 7,000 

5 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 7,000 

6 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.) 7,000 

 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 การจัดการกีฬา (บธ.บ) 7,000 

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 8,000 

3 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.) 7,000 

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 การจัดการ (บธ.บ.) 7,000 

2 การบัญชี (บช.บ.) 8,000 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) 7,000 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 เคมี (วท.บ.) 8,000 
2 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 8,000 
3 ชีววิทยา (วท.บ.) 8,000 

 
/คณะครุ... 
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คณะครุศาสตร ์
ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 7,000 
2 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 7,000 
3 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 7,000 
4 คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 7,000 
5 คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.) 7,000 
6 สังคมศึกษา (ค.บ.) 7,000 
7 ภาษาไทย (ค.บ.) 7,000 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 9,500 
2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 9,500 
3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) 9,500 
4 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 9,500 
5 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 9,500 

 
วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 การจัดการการบิน (บธ.บ) 22,500 
 
 
 
 
 

/วิทยา... 
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วิทยาลัยธาตุพนม 

ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

1 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่(บธ.บ.) 7,500 
2 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 9,500 

 
 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

1 เทคโนโลยีการเกษตรแขนง วิชาพืชศาสตร์ (วท.บ.) 8,000 
2 เทคโนโลยีการเกษตรแขนง วิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) 8,000 
3 เทคโนโลยีการเกษตรแขนง วิชาประมง (วท.บ.) 8,000 
4 เทคโนโลยีการเกษตรแขนง วิชาเทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.) 8,000 

 
 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

ล าดับ สาขาวิชา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 7,000 
 


