
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2561  รอบที่  5  (การรับตรงอิสระ)  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม   

----------------------------------------     
  ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561  รอบที่  5  (การรับตรงอิสระ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้สมัคร
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing  House  รอบท่ี  1-4  จากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2561 (TCAS) โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้   

สถานที่ศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

1. ประเภทและจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษา  
2.1 โควตาทั่วไป 

2.1.1 โควตาบุคคลทั่วไป (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   จ านวน  16  คน   
2.1.2 โควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   จ านวน   2  คน     

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
              2.1 คุณสมบัติทางการศึกษา 

2.1.1 โควตาบุคคลทั่วไป (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1.2 โควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล    
  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. เป็นผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00 

3. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ประจ าชั้น  
 
        
              / 2.2 คุณสมบัติ...  
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2.2 คุณสมบัตทิั่วไป 
   2.2.1 โควตาทั่วไปและโควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล    

1. สัญชาติไทย 
2. เป็นผู้มีอายุ 
      2.1 โควตาทั่วไป ไม่ต่ ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
    2.2 โควตาผู้ก าลังอบรมหรือผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล    

ไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร  
3. เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 ซม. 
4. เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 29.99  
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติ

ทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ (ตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ            
การผดุงครรภ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2540) 

6. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา                                                 
7. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2561 และไม่เป็นภิกษุ

สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่าง
คฤหัสถ์ พ.ศ. 2521   

3. เอกสารประกอบการสมัครโควตาบุคคลทั่วไป (ส่งด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์) 
3.1 ใบสมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  1 ชุด 
3.2 ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  อย่างละ 1 ฉบับ 
3.3 ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร             

(ในกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน)     อย่างละ 1 ฉบับ 
3.4 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน และ ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)        อย่างละ 1 ฉบับ 
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
3.6 ใบแจ้งผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (สทศ.) ฉบับท่ีมีลายเซ็นผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับรองเท่านั้น 
ได้แก่  

- ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT รหัส 85  
- ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์           
   รหัส 72  
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
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4. เอกสารประกอบการสมัครโควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
4.1 ใบสมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 1 ชุด 
4.2 ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร             

(ในกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน) อย่างละ 1 ฉบับ 
4.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน 
         1) ส าเนาภาพถ่ายระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน และใบรับรอง            
การส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2) 

                   2) ส าเนาภาพถ่ายใบรายงานผลการอบรมและประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม      
                             3) มีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ประจ าชั้น 

          4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)  

5. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา  มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 5.1 โควตาบุคคลทั่วไป 
    1. ผลคะแนน  

GPAX                คิดเป็นร้อยละ   10  
GAT (รหัส 85)     คิดเป็นร้อยละ   25 
PAT 2 (รหัส 72)     คิดเป็นร้อยละ   35 
O-NET      คิดเป็นร้อยละ   30 

        2. การสัมภาษณ์           ผ่าน 
   3. การตรวจร่างกาย         ผ่าน 

5.2 โควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
คะแนนเต็ม 100 เกณฑ์ผ่าน 50% แบ่งเป็น 

1. GPAX (อบรม ป.ผู้ช่วยฯ)     คิดเป็นร้อยละ 10            
2. สอบข้อเขียน     คิดเป็นร้อยละ 80   
   แบ่งเป็น 

          2.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป  (100 ข้อ) คิดเป็นร้อยละ 50    
    - วิชาภาษาไทย (20 ข้อ) 
    - วิชาภาษาอังกฤษ (20 ข้อ) 
    - วิชาคณิตศาสตร์ (20 ข้อ) 
    - วิชาวิทยาศาสตร์ (20 ข้อ)   
    - ความรู้ทั่วไป (20 ข้อ)    
           2.2 ความถนัดทางวิชาชีพ  (60 ข้อ)       คิดเป็นร้อยละ 30                                          

3. สอบสัมภาษณ์                                        คิดเป็นร้อยละ 10 
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6. ก าหนดการรับสมัคร 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน วันที่ 
1. รับสมัครโดยระบบออนไลน์ เว็บไซต์ entry.npu.ac.th/nurse ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 4 ก.ค.61  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 61 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  
    3.1 โควตาบุคคลทั่วไป (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)     

 
11 กรกฎาคม 2561 

    3.2 ตรวจสอบคุณสมบัตแิละสอบสัมภาษณ์ 
         3.2.1 สอบข้อเขียน 
         3.2.2 สอบสัมภาษณ์ 

 
12 กรกฎาคม 2561 09.00-12.00 น. 
12 กรกฎาคม 2561 13.00-16.00 น. 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ภายใน วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
5. รายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

7. วิธีการสมัคร  
 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนที่เว็บไซต์ entry.npu.ac.th/nurse 
และด าเนินการตามขั้นตอนระบบรับสมัครออนไลน์ (ท้ังนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเป็นจริง
ทุกประการ) 

8. ข้อตกลงในการสมัคร 
               8.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานทีผู่้สมัครน ามายื่นในวันสัมภาษณ์ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ และจะไม่คืน
ค่าสมัครเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ 
              8.2 การกรอกข้อมูลในการสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนจะยืนยันการสมัคร 
เพราะถ้ายืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่อนุญาตได้ ต้องไปช าระเงินและท าใบสมัครใหม่เท่านั้น ถ้าข้อมูล
ผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือตามข้อตกลงในการท าใบสมัครข้อ 1   
     8.3 ชื่อ - สกุล และเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน 
ต้องตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะระบบจะใช้เลขประจ าตัวประชาชนเป็นรหัสอ้างอิงตลอดการรับ
สมัคร ถ้าบันทึกผิด ท่านต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบรับสมัครใหม่ 
             8.4 หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่งานทะเบียน วัดและประเมินผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม โทร. 0-4251-1860 

9. การพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ ใช้ ในการสมัครและคุณสมบัติ ให้ถูกต้องตามที่ ก าหนด 

ไว้ในข้อ 2, 3, และข้อ 4  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและกรณี
ผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว 
จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษาและไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
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10. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสิทธิ์เข้าศึกษา 
       ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของวิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที ่

10.1 เว็บไซต์ bcnn.npu.ac.th และ entry.npu.ac.th/nurse   
10.2 Facebook : รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
10.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องวัดและประเมินผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

 
หมายเหตุ  วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 

1. ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในกรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่สามารถแสดงเอกสารตามที่แจ้งใน
ระบบรับสมัคร หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์
การเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

2. ปรับจ านวนรับเข้าศึกษาตามความเหมาะสมไม่เกินจ านวนเต็มโควตาเข้าศึกษา หากไม่มีผู้ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกในโควตานั้นๆ โดยขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     18    มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์   วันจันทึก) 

                              รักษาราชการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
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