
-1- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรือ่ง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2561  รอบที่  3  (การรับตรงร่วมกัน)  
----------------------------------------     

 ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561  รอบที่  3  (การรับตรงร่วมกัน)  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
นครพนม และผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิในระบบ  Clearing  House  รอบที่  1 และรอบที่  2  จากระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา  ปีการศึกษา  2561 (TCAS) โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและ
การคัดเลือก  ดังต่อไปนี้   
 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
  1.1  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  1.2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  1.3  เป็นผู้มสีัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฏหมาย 

1.4  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าความผิดร้ายแรงจะต้องพ้นสภาพนักศึกษามาแล้ว     
      ไม่น้อยกว่า  1  ปีนับถึงวันสมัครเข้าศึกษา 
1.5  คุณสมบัตอิื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดข้ึนเพื่อความเหมาะสมตามระบบและ   
        วิธีการเรียนของหลักสูตร     
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  2.  คณะ/สาขาวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
  ล าดับที ่ รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ/สาขา จ านวนการรับ 

1 02600010103 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 20 
2 02600010203 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 20 
3 02600010303 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 
4 02600010403 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 30 
5 02600010503 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์   20 
6 02600010603 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 20 
7 02600150403 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 40 
8 02600150503 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา 5 
9 02600150603 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 5 
10 02600150703 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 7 
11 02600070103 คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจดัการ 40 
12 02600070203 คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบญัชี 40 
13 02600070303 คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  30 
14 02600070403 คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 
15 02600070503 คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาจดัการกีฬา 40 
16 02600070603 คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 30 

17 02600090103 
วิทยาลยัการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว          
และการโรงแรม 

10 

18 02600140103 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี 12 
19 02600140203 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส ์ 7 
20 02600140303 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชวีทยา 5 
21 02600110103 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 
22 02600110203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 10 
23 02600110303 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 
24 02600110403 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ 10 
25 02600080103 วิทยาลยัการบินนานาชาติ สาขาวิชาการจดัการการบิน 30 
26 02600050103 วิทยาลยัธาตุพนม สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน 30 
27 02600050203 วิทยาลยัธาตุพนม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม ่ 30 
28 02600040103 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาพืชศาสตร์ 20 
29 02600040203 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 20 
30 02600040303 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาการประมง 20 

31 02600040403 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาเทคโนโลยี
อาหาร 20 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะ   
นักศึกษาที่จะสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  

2561  จะต้องตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะ  เงื่อนไขการเข้าศึกษาต่า งๆ  ให้ครบถ้วน         
ตามสาขาวิชาที่ตนเองสมัครก่อน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  1 

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

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

หากปรากฏในภายหลังว่า  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนี่ง  หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า  ข้อความที่
แจ้งไว้เป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธ์ิในการได้รับการ
คัดเลือกครั้งนี้  แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนิน
คดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 
4.  การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก   
 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561  รอบที่  3  (การรับตรงร่วมกัน)  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  คุณสมบัติเฉพาะ  
และผลคะแนนการทดสอบตามประกาศมหาวิทยาลยันครพนมก าหนดไว้  ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็น
ที่สิ้นสุด    
 
5.  การสมัครเขา้รับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2561   
รอบท่ี 3 (การรับตรงร่วมกัน) 
 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง  ปีการศึกษา  
2561  รอบที่  3  (การรับตรงร่วมกัน)  ผ่านทางเว็บไซต์ของ  ทปอ.  ได้ที่  http://tcas.cupt.net ซึ่งผู้สมัคร
สามารถเลือกได้  4  สาขาวิชาแบบไม่เรียงล าดับ   ตามก าหนดการรับสมัคร รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 2 
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6.  อัตราค่าเลา่เรียน 
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาปรญิญาตรี  พ.ศ.  2561  
   ประกาศ  ณ  วันที่   30   

   ประกาศ  ณ  วันที ่   30    เมษายน  พ.ศ.  2561   
 
 
 
 

                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี) 
                       รองอธิการบดี  ปฏิบัตริาชการแทน  

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   
 

    
 ธันวาคม  2560  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  1 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2561  รอบท่ี  3  (การรับตรงร่วมกัน) 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.1  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับจ านวน  20  คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  O-NET    ร้อยละ  30 
คะแนน  GAT     ร้อยละ  50     

 

1.2  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  รับจ านวน  20  คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  O-NET    ร้อยละ  30 
คะแนน  GAT     ร้อยละ  50 

 

1.3  สาขาวิชานิติศาสตร์  รับจ านวน  20  คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  O-NET    ร้อยละ  30 
คะแนน  GAT     ร้อยละ  50 

 

1.4  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับจ านวน  20  คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  O-NET    ร้อยละ  30 
คะแนน  GAT     ร้อยละ  50 

 

1.5  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  รับจ านวน  30  คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  O-NET    ร้อยละ  30 
คะแนน  GAT     ร้อยละ  50 

/1.6  สาขา... 
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1.6   สาขาวิชาภาษาจีน  รับจ านวน  20  คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  O-NET    ร้อยละ  30 
คะแนน  GAT     ร้อยละ  50 

 

2.  คณะครุศาสตร์ 
2.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  รับจ านวน  40 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.75  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  GAT  ร้อยละ  20 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  20    
คะแนน  PAT  2   ร้อยละ  20     
คะแนน  PAT  5   ร้อยละ  20    
2.2  สาขาวิชาสังคมศึกษา  รับจ านวน  5 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.75  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  GAT  ร้อยละ  20 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  20    
คะแนน  PAT  2   ร้อยละ  20     
คะแนน  PAT  5   ร้อยละ  20    
2.3  สาขาวิชาภาษาไทย  รับจ านวน  5 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.75  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  GAT  ร้อยละ  20 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  20    
คะแนน  PAT  2   ร้อยละ  20     
คะแนน  PAT  5   ร้อยละ  20    
2.4  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  รับจ านวน  7 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.75  คิดเป็นร้อยละ  20  
คะแนน  GAT  ร้อยละ  20 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  20      
คะแนน  PAT  2   ร้อยละ  20       
คะแนน  PAT  5   ร้อยละ  20   

   /3.คณะวิท...



-7- 
 

 
3.  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1  สาขาวิชาการจัดการ  รับจ านวน  40 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  80   

3.2  สาขาวิชาการบัญชี   รับจ านวน  40 คน  
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  30 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  40 
คะแนน  GAT  ร้อยละ  30 

3.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจ านวน 30 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  30   
คะแนน  GAT  ร้อยละ  10 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  20 
คะแนน  PAT  2   ร้อยละ  20 

3.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รับจ านวน  30 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  30   
คะแนน  GAT  ร้อยละ  30 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  20   

3.5  สาขาวิชาการจัดการกีฬา  รับจ านวน  40 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นร้อยละ  50 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  50  

3.6  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล  รับจ านวน  30 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  1.80  คิดเป็นร้อยละ  30 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  70   

/4.วิทยา...
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4.  วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 
4.1  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  รับจ านวน  10   คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  30   
คะแนน  GAT  ร้อยละ  50 
 

5.  คณะวิทยาศาสตร์ 
5.1  สาขาวิชาเคมี  รับจ านวน  12 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  สายวิทย์ – คณิต 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  30   
คะแนน  GAT  ร้อยละ  10 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  10 
คะแนน  PAT  2   ร้อยละ  30 

 
5.2  สาขาวิชาฟิสิกส์ รับจ านวน  7 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  สายวิทย์ – คณิต 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม  6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  30   
คะแนน  GAT  ร้อยละ  10 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  10 
คะแนน  PAT  2   ร้อยละ  30 

 
5.3  สาขาวิชาชีววิทยา  รับจ านวน  5 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  สายวิทย์ – คณิต 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  คิดเป็นร้อยละ  20 
คะแนน  O-NET   ร้อยละ  30   
คะแนน  GAT  ร้อยละ  10 
คะแนน  PAT  1   ร้อยละ  10 
คะแนน  PAT  2   ร้อยละ  30 
 
 
 

/6. คณะวิศ...
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6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6.1  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจ านวน  10 คน 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษารับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืประกาศนียบัตรอื่นทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  20 
คะแนน  O-NET    คิดเป็นร้อยละ  30  
คะแนน  GAT    คิดเป็นร้อยละ  15  
คะแนน   PAT 2    คิดเป็นร้อยละ  15   
คะแนน   PAT 3    คิดเป็นร้อยละ  20       

 
6.2  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รับจ านวน  10 คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืประกาศนียบัตรอื่นทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  20 
คะแนน   O-NET    คิดเป็นร้อยละ  30  
คะแนน   GAT    คิดเป็นร้อยละ  15  
คะแนน   PAT 2    คิดเป็นร้อยละ  15   
คะแนน   PAT 3    คิดเป็นร้อยละ  20   

 
6.3  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  รับจ านวน  10 คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืประกาศนียบัตรอื่นทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  20 
คะแนน   O-NET    คิดเป็นร้อยละ  30  
คะแนน   GAT    คิดเป็นร้อยละ  15  
คะแนน   PAT 2    คิดเป็นร้อยละ  15   
คะแนน   PAT 3    คิดเป็นร้อยละ  20   
 
6.4   สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  รับจ านวน  10 คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืประกาศนียบัตรอื่นทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  20 
คะแนน   O-NET    คิดเป็นร้อยละ  30  
คะแนน  GAT    คิดเป็นร้อยละ  15  
คะแนน   PAT 2    คิดเป็นร้อยละ  15  
คะแนน   PAT 3    คิดเป็นร้อยละ  20   

 
/7. วิทยา...
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7.  วิทยาลัยการบินนานาชาต ิ

7.1  สาขาวิชาการจัดการการบิน  รับจ านวน  30 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  คิดเป็นร้อยละ  30 
คะแนน   GAT   คิดเป็นร้อยละ  20 
คะแนน   O-NET   คิดเป็นร้อยละ  50   

 
8.  วิทยาลัยธาตุพนม 

8.1  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  รับจ านวน  30  คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  20 
คะแนน   O-NET    ร้อยละ  30 
คะแนน   GAT    ร้อยละ  20 
คะแนน   PAT 1    ร้อยละ  10 
คะแนน   PAT 3    ร้อยละ  20  

 
8.2  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  รับจ านวน  40  คน 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  20 
คะแนน   O-NET    ร้อยละ  30 
คะแนน   GAT    ร้อยละ  30 
คะแนน   PAT 1    ร้อยละ  20 

 
9.  คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

9.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาพืชศาสตร์ รับจ านวน  20  คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  50 
คะแนน   O-NET    คิดเป็นร้อยละ  50   

 
9.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาสัตวศาสตร์  รับจ านวน  20 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  50 
คะแนน   O-NET    คิดเป็นร้อยละ  50   

 
/9.3. สาขา... 
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9.3   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาการประมง  รับจ านวน  20 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  50 
คะแนน   O-NET    คิดเป็นร้อยละ  50   

 
9.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร  รับจ านวน  20 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา  (GPAX)  คิดเป็นรอ้ยละ  50 
คะแนน   O-NET    คิดเป็นร้อยละ  50   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เอกสารแนบ... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  2 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2561  รอบท่ี  3  (การรับตรงร่วมกัน) 
 

ก าหนดการรับสมัคร 
 

วัน / เดือน / ปี ก าหนดการ 

วันที่  9  - 13  พฤษภาคม  2561 
รับสมัครผ่านเว็บต์  http://tcas.cupt.net/   

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4  สาขาแบบไม่เรียงล าดับ 

วันที่  9  - 14  พฤษภาคม  2561 ช าระเงินค่าสมัคร 

วันที่  26 - 28  พฤษภาคม  2561 
ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ  Clearing  House   

ผ่านเว็บไซต์  http://tcas.cupt.net/   

วันที่  1  มิถุนายน  2561   
ประกาศผู้ยืนยันสทิธ์ิและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

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

  วันที่  5  มิถุนายน  2561   สอบสัมภาษณ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม 

วันที่  8  มิถุนายน  2561  
ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบสมัภาษณ์ผ่านเว็บไซต์  

http://tcas.cupt.net/  และ 

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

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่า  ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม   

      2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธ์ิ  ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้ ประกาศไว้  
              หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้  และผลการตัดสินของ 
      คณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี   กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร 
ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  ต่อ  704   

http://tcas.cupt.net/
http://tcas.cupt.net/
http://www.npu.ac.th/
http://tcas.cupt.net/
http://www.npu.ac.th/

