
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2561  ประเภทการรับตรงร่วมกัน   
 

 

 

ตามท่ี  มหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่  11  มิถุนายน  2561  เพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา  2561  
เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2561  ประเภทการรับตรงร่วมกัน ทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและช าระเงินค่าลงทะเบียน 
ในระหว่างวันที่ 25 - 29  มิถุนายน 2561 (ในเวลาราชการ) ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ของคณะ 
วิทยาลัย ที่สังกัด รายละเอียด   ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อขอข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลข
โทรศัพท์ 0 – 4253 - 2477 - 8 ต่อ 704   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่   14   มิถุนายน  พ.ศ.  2561   
   
 

 
                                       

                                                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก) 
                                      รักษาราชการแทน   
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124579 นำย ประพฤทธ์ิ คนใหญ่
2 131124574 นำงสำว ศิริลักษณ์ มำลัง
3 131124578 นำย วงศธร วังวงค์
4 131124535 นำย สุรวิทย์ สิทธิเชียงพิณ
5 131124558 นำย นำยทศพล ศรีวงษำ
6 131124565 นำย ธีรเทพ ธิปกะ
7 131124562 นำย จีระศักด์ิ โนนิล

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124647 นำงสำว อรณี จันไพสน
2 131124635 นำงสำว อัฉรำพิภัตร์ อรรคศรีวร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ 7 คน

พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 2 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124651 นำงสำว ภัทธิชำ สุภำสำย
2 131124661 นำย ภำณุพงศ์ แก้วประจ ำ
3 131124658 นำงสำว Parichad Nonsanga
4 131124596 นำงสำว กชกร วรแสน
5 131124588 นำงสำว จิรภัทร์ แสนโคตร
6 131124598 นำงสำว จุฑำทิพย์ ไชยนำน
7 131124602 นำงสำว ชฎำภรณ์ มำลี
8 131124594 นำงสำว สุภำพร เทียนศรี
9 131124591 นำงสำว กนกลักษณ์ กิติศรีวรพันธ์ุ
10 131124607 นำงสำว มณีนุช มณีแสน
11 131124608 นำงสำว ปำริชำติ รินทระ
12 131124586 นำงสำว อรทัย นำค ำ
13 131124610 นำงสำว พีดำนัส ตะเส
14 131124609 นำงสำว ชลิตำ ชีมุล
15 131124663 นำงสำว สุดำรัตน์ ดีละ
16 131124613 นำย นภดล ช่ืนตำ
17 131124595 นำงสำว วริศรำ สิงห์วงค์ษำ
18 131124614 นำงสำว รัตนำพร หิงษำ
19 131124615 นำงสำว ศิริลักษณ์ ศรีวรสำร
20 131124616 นำย กำยสิทธ์ิ จุลโท
21 131124617 นำย อรรถสิทธ์ิ อำจวิชัย
22 131124618 นำงสำว ขวัญพิชชำ อุ่นชัย

ภาษาอังกฤษ 22 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124670 นำย จิรำยุทธ อำษำวัง
2 131124676 นำย ธนำกร ศิริภักด์ิ
3 131124668 นำย ภูเบศ ดวนขันธ์

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124705 นำย ไชยำ สีกำลัง
2 131124706 นำงสำว จิรำภัทร แสนสุภำ
3 131124710 นำย ชัยยำ วงค์ตำแสง

ภาษาจีน 3 คน

นิติศาสตร์ 3 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124967 นำงสำว ทำริกำ อินทรี
2 131125004 นำงสำว คณิตฐำ ขำวผ่อง
3 131124973 นำงสำว สุกัญญำ รำชสินธ์ุ
4 131125008 นำย อรรถสิทธ์ิ แก้วฝ่ำย
5 131125009 นำย ธนำกร แก้วฝ่ำย

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131125019 นำย กิตติศักด์ิ ไวยพัดทำ
2 131125020 นำย อำนนท์ จันหัวเรือ

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131125026 นำย อภิสิทธ์ิ วังสุขี

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131125029 นำงสำว สรัลรัตน์ อุปทุม
2 131124975 นำงสำว พรชิตำ แสงเขียว
3 131124974 นำงสำว ณัฐริกำ มองเคน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน

วิศวกรรมโยธา 2 คน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 คน

วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124978 นำงสำว สุดำรัตน์ เพ็ชรธัมรงค์
2 131124986 นำงสำว มณฑกำนต์ ใยพันธ์
3 131124981 นำงสำว รุ่งอรุณ รักษำวงษ์
4 131124990 นำงสำว วริศรำ ตำมประสี
5 131124985 นำงสำว ณิชกำนต์ ทัดศรี

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124993 นำย ปฏิภำณ สำยสุด

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131125000 นำงสำว สุจิตรำ หงษ์สมดี
2 131124999 นำงสำว ณัฏฐธิดำ สรรพโส

คณะวิทยาศาสตร์
เคมี 5 คน

ฟิสิกส์ 1 คน

ชีววิทยา 2 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131072343 นำย ธนภัทร ศรีรัตน์
2 131072381 นำย ยุทธนำ สุรำ
3 131072416 นำย ชัยธวัช สำรผล
4 131072423 นำย ณัฏฐ์พัชร ศรีระวงศ์
5 131072462 นำย ธนพล ถ ำวำปี
6 131072464 นำงสำว อริศรำ แสนหูม
7 131072498 นำย กิตติชัย หลงมำ
8 131072504 นำย ฐิติวัฒน์ นำโควงศ์
9 131072538 นำงสำว ทิพวัลย์ ล ำลอง
10 131072577 นำงสำว จิระฎำ จันนำมวงค์
11 131072579 นำย ประเสริฐศักด์ิ จุลนันท์

คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 11 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131072583 นำงสำว จุฬำลักษณ์ เอกจักรแก้ว
2 131072584 นำย ดวง ทิสม
3 131072620 นำย ชัยมงคล คุ้มสีไว
4 131072621 นำงสำว ปรมำภรณ์ สำยประพันธ์
5 131072657 นำงสำว ปรมำส วงศ์ค ำจันทร์
6 131072658 นำย รณชัย ผำยวงษำ
7 131072662 นำย ภำยุพัฒน์ พิพัฒกุล
8 131072699 นำงสำว อังษณำ ปำปะเก
9 131072740 นำย ธนำกรณ์ ตำงจงรำช
10 131072742 นำงสำว เบญจวรรณ ค ำศรี
11 131072775 นำงสำว ธัญญำรัตน์ สุขรี
12 131072778 นำงสำว สุดำรัตน์ แก้วฝ่ำย
13 131072779 นำย นนทวัฒน์ อ่ิมระงับ
14 131072784 นำงสำว ชลลดำ อุทธศรี

สังคมศึกษา 14 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131072186 นำงสำว อภิชญำ งอยภูธร
2 131072187 นำงสำว ภำวิณี เดชขันธ์
3 131072189 นำย กิตินันท์ ไกยะลุน
4 131072194 นำงสำว พัชรำ กุสุมำลย์
5 131072229 นำงสำว พรรณทิวำ ยำหัส
6 131072230 นำงสำว กรรณิกำร์ วงศ์กระจ่ำง
7 131072233 นำงสำว อภิสมัย ใสเย็น
8 131072234 นำงสำว ธมลวรรณ รำโชธร
9 131072265 นำงสำว กันยกำนต์ บุตรศรีสวย
10 131072266 นำงสำว แก้วรัดเกล้ำ กลยนี
11 131072267 นำงสำว ปริดำ สิงหันต์
12 131072269 นำงสำว สิรินภำ สำรีแก้ว
13 131072270 นำงสำว ปฏิมำพร แซ่ต้ัง
14 131072272 นำย ศรัณย์ สุดหลักทอง
15 131072305 นำงสำว ศศิตำ เรณู
16 131072312 นำงสำว กัญญำรัตน์ งำมเลิศ
17 131072314 นำงสำว ขวัญฤทัย ชวนชม
18 131072347 นำงสำว ธิดำรัตน์ มะละกำ
19 131072353 นำงสำว ศศิพิมพ์ รัญวงศ์ษำ

ภาษาไทย 19 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131071786 นำงสำว พิพิธพร พลหำญ
2 131071791 นำย พนมชัย วงค์ผำบุตร
3 131071828 นำงสำว จุฑำมำศ ปุณริบูรณ์
4 131071829 นำงสำว เสำวลักษณ์ ซำเสน
5 131071832 นำย ธีระธรรม หงส์สิริธนธร
6 131071867 นำย ทศพร วงค์นำงำม
7 131071869 นำงสำว ศิริวรรณประภำ เวียงนนท์
8 131071871 นำย อัษฎำ สุวรรณ์
9 131071872 นำย พันธวัช ค ำวิแสง
10 131071908 นำงสำว ทิพย์สุดำ แสนศรี
11 131071913 นำงสำว อินทิรำ บุญแผน
12 131071945 นำย จิรำยุทธ สุวรรณจันทร์
13 131071946 นำงสำว สุพรรณิกำ นนท์ค ำวงค์
14 131071947 นำงสำว ทัศนนันท์ พุฒดี
15 131071949 นำงสำว จินดำ นวลต่ิง
16 131071951 นำงสำว มินตรำ เวียนวิวัฒน์
17 131071953 นำงสำว สำวิตรี นำเตย
18 131071986 นำงสำว สุพรรษำ ใบศรี
19 131071987 นำงสำว เสำวลักษณ์ ศรีมงคล
20 131072025 นำงสำว หทัยรัตน์ แพงศรีทำ
21 131072067 นำย ชำคริต ธงยศ
22 131072153 นำย จิรพล นิระปะกะ
23 131071556 นำย ปริญญำ บุญอำสำ

คณิตศาสตรศึกษา 23 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131125110 นำงสำว พัณณิตำ หำรำ
2 131125039 นำงสำว วิมลสิริ ทำงชอบ
3 131125054 นำงสำว ศิรำลักษณ์ อันศรีเมือง
4 131125093 นำงสำว ธัชพรรณ อัศวภูมิ
5 131125101 นำงสำว สิริยำกร มีทองแสน
6 131125043 ไม่ระบุ ปิยวรรณ ผันอำกำศ
7 131125055 นำงสำว พนิดำ สุภวรรณ์
8 131125074 นำงสำว ธนัชชำ ค ำตะลบ
9 131125067 นำงสำว เขมิกำ รอดสุโข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พยาบาลศาสตบัณฑิต 9 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124715 นำงสำว ภัคจิรำ แสงขำว
2 131124716 นำงสำว อนุสรำ สลับเเก้ว
3 131124721 นำย ณัฐพล อภัยโส
4 131124723 นำย สรวุฒิ ล้ำมประเสริฐ
5 131124722 นำย สัญญำ นนเข็มพรหม

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124692 นำงสำว วรดำ ธนตุ่น
2 131124688 นำงสำว ปิยธิดำ วงษ์จีน

เทคโนโลยีการเกษตรแขนง  วิชาพืชศาสตร์ 5 คน

เทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2 คน

คณะเกษตรและเทคโนโลยี



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124699 นำย ศรัณยู รำชวัตร
2 131124700 นำย อนุชำ พ่อขันชำย
3 131124701 นำย ศรุต บุตรหำญ

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124787 นำงสำว สุทธิสำ แก่นจันทร์
2 131124791 นำงสำว เพ็ญนภำ กุลสิงห์
3 131124785 นำงสำว รุ่งรำตรี จันทร์เหลือง
4 131124792 นำย วำรุต มณีวรรณ์
5 131124786 นำย อดิศร ณนครพนม
6 131124793 นำย อัยกำร แย้มศรี
7 131124795 นำย อภิสิทธ์ิ สัตยำคุณ

วิทยาลัยธาตุพนม
วิศวกรรมพลังงาน 3 คน

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124798 นำย ปกป้อง พนมโสภณ
2 131124807 นำงสำว ศิริลักศณ์ สมนึก
3 131124804 นำงสำว นลิตำ ไกรอุภัย
4 131124813 นำงสำว ศศิธร ดงงำม
5 131124808 นำงสำว อภิญญำ บรรหำร
6 131124812 นำย นวพล ไชยวงษ์
7 131124811 นำย มำนพ ทองหม้ัน

การจัดการ 7 คน
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124752 นำงสำว ชุติกำญจน์ เหวยไทย
2 131124760 นำงสำว ชุติมำ มัยวงศ์
3 131124759 นำงสำว ฉัตรนภำ เจริญศิลป์
4 131124768 นำงสำว ณัฐริกำ จุใจล้ ำ
5 131124756 นำงสำว ชลดำ ปำรีสร้อย
6 131124757 นำงสำว ณัฐริกำ อ่อนอินทร์
7 131124773 นำงสำว เบญญำภำ พิมน้อม
8 131124764 นำงสำว นุชสุดำ ซองทอง
9 131124815 นำงสำว อธิศชญำน์ สิทธำหิรัญชัยกิจ
10 131124818 นำงสำว ภิญญดำ อนุพันธ์
11 131124777 นำย ภำณุวัตน์ กว้ำงสวำสด์ิ
12 131124748 นำงสำว สร้อยสุดำ รังศิริ
13 131124821 นำงสำว ภำณุรัตน์ เม็งมุ้ย
14 131124823 นำงสำว สุนิสำ ทุมมี
15 131124782 นำงสำว เพ็ญนภำ อำษำวัง
16 131124747 นำงสำว ณัฏฐณิชำ สำเส็ง
17 131124772 นำงสำว สุภัทตรำ หนันค ำ
18 131124832 นำงสำว อริยำ นันทะพันธ์
19 131124827 นำงสำว ชไมพร ทองผำ
20 131124854 นำงสำว ณัฐกำญจน์ สังโนชัง
21 131124857 นำงสำว จิรำภำ จันทร์เทำ

การบัญชี 21 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124861 นำย พรเทพ กุลละ
2 131124863 นำย paramet krutnok
3 131124866 นำย สถำพร วงศ์ศิริ

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124874 นำย ณัฐพงษ์ เสนคะ
2 131124876 นำย ปัญญำ วิเศษสุนทร

ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124834 นำย ธนดล ดีสิงห์
2 131124840 นำย ประณัย สิงห์
3 131124839 นำย โชคชัย บริสุทธ์ิ
4 131124841 นำย วรำเทพ กรรณลำ
5 131124851 นำย ธนำรัตน์ เช้ือตำสืบ
6 131124842 นำย ศุภกร น้ ำเงิน
7 131124836 นำงสำว อภิญญำ พ่อสียำ
8 131124934 นำย สิทธิกร งอยกุดจิก
9 131124849 นำงสำว กัลยรัตน์ บุญโสภิณ
10 131124853 นำย มกรำ กระฉอดนอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน

การจัดการกีฬา 10 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124940 นำย บุญญำกร จันทร์ด ำรงกุล
2 131124946 นำย ศุภวุฒิ ศิริรักษ์
3 131124939 นำงสำว ธมลวรรณ แก่นจันทร์
4 131124950 นำย นัฐพงษ์ ต้ำยบุญเท่ียง
5 131124955 นำย เอกรำช งอกวงศ์
6 131124958 นำย รณกฤต บุญเฮ๊ียะ
7 131124957 นำงสำว ธิญำดำ ป้อมทอง

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 7 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124963 นำงสำว สุนันทำ ค ำพิลำ
2 131124886 นำงสำว มัตติกำ เสนำะเสียง
3 131124962 นำงสำว สิรินำถ พัฒนอุดมโชติ
4 131124895 นำงสำว กมลชนก พิมทอง
5 131124885 นำงสำว นันท์นลิน บุญมำก

วิทยาลัยการบินนานาชาติ
การจัดการการบิน 5 คน



ล ำดับ เลขท่ีสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 131124912 นำย ภำณุวัฒน์ จันทะนำม
2 131124921 นำย ธนโชติ สุนันธรรม
3 131124908 นำงสำว ชไมพร ตันสำย
4 131124928 นำงสำว เสำวภำ โสดำภักด์ิ
5 131124932 นำงสำว นวนสุวรรณ บุตรกษัตริย์
6 131124964 นำงสำว รัตนธิดำ คัณทักษ์
7 131124966 นำงสำว จีรำพรรณ อินทรี

วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ
การท่องเท่ียวและการโรงแรม 7 คน



เอกสารแนบท้ายประกาศ  2 
เรื่อง  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประจ าปีการศึกษา 2561  ประเภทการรับตรงทั่วประเทศ 
 

การรายงานตัวและช าระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง    
 มหาวิทยาลัยนครพนม ก าหนรรายาานััวและช าระค่าลาทะเบียน  ในระหว่าาวันที่  25 - 29  มิถุนายน  2561 
ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล คณะ วิทยาลัย ัามประกาศแนบท้าย 
 

รายละเอียดการรายงานตัว 
1.  หลักฐานที่น ามายื่นในวันที่มารายงานตัว 
 

1.1  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 

1.2  ส าเนาบััรประจ าััวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 

1.3  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
 1.4  รูปถ่ายหน้าัรา  ไม่สวมแว่นัาร า  ขนาร  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เรือน จ านวน  1  รูป 

   1.5  เอกสารแสราคุณวุฒิการศึกษา 
 1.5.1  ส าเนาระเบียนแสราผลการเรียน (ปพ. 1)  6  ภาคเรียน  จ านวน  1 ฉบับ 
 หมายเหตุ    -  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ  จะั้อาลาลายมือชื่อรับรอาส าเนาถูกั้อาร้วย 
      -  กรณีท่ีผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร  หรือแสราการอย่าาใรอย่าาหนึ่าที่เป็นเท็จ   
         จะั้อาถูกััรสิทธิ์การเข้าศึกษา  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 

1. สาขาวิชาการท่อาเที่ยวและการโราแรม และมีค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 4,500 บาท 
2. สาขาวิชาพัฒนาสัาคมและสิ่าแวรล้อม   
3. สาขาวิชาภาษาอัากฤษ 
4. สาขาวิชาภาษาจีน 
5. สาขาวิชาสัาคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสัร์  

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ)   เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาการจัรการ  
2. สาขาวิชาการจัรการกีฬา 
3. สาขาวิชาคอมพิวเัอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ)   เหมาจ่าย 22,500  บาท/ภาคการศึกษา 
1.  สาขาวิชาการจัรการการบิน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)   เหมาจ่าย 8,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาการบัญชี 



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชานิัิศาสัร์   

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชานิเทศศาสัร์ริจิทัล       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  เหมาจ่าย 8,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาเคมี 
2. สาขาวิชาชีววิทยา 
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษัร แขนาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษัร แขนาวิชาพืชศาสัร์                                                                                                                                                                                                                                                                          

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) เหมาจ่าย 9,500   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสัิกส์  
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุัสาหการ 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมพลัาาาน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาคอมพิวเัอร์  
2. สาขาวิชาสัาคมศึกษา  
3. สาขาวิชาภาษาไทย 
4. สาขาวิชาคณิัศาสัรศึกษา   

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (พย.บ.)   เหมาจ่าย 17,500   บาท/ภาคการศึกษา 
 1. สาขาวิชาพยาบาลศาสัร์ และมีค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  8,000  บาท/ป ี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ)   เหมาจ่าย 25,000*  บาท/ภาคการศึกษา 

1. การจัรการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
* โรยบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัร (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ   สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา                               

ที่ เรียนในระรับปริญญาัรี จ านวน 70 % ขอาค่าใช้จ่ายัลอรหลักสูัร มูลค่าทุนการศึกษาละ 140,000 บาท                               
ัลอรหลักสูัรระยะเวลา 4  ปี หรือ 8 ภาคการศึกษา เฉลี่ย 17,500 บาท/ภาคการศึกษา  

เหลือที่ั้อาช าระ  7,500  บาท/ภาคการศึกษา   ทั้ านี้ ให้ เป็ น ไปัามประกาศมหาวิทยาลั ยนครพนม                             
เรื่อา ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระรับปริญญาัรี หลักสูัรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัรการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 



หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อากับการศึกษาในระรับปริญญาัรี  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  มีรัานี้ 

1.  ค่าประกันขอาเสียหาย       1,000   บาท 
2.  ค่าบััรนักศึกษาในรูปแบบบััร ATM           100   บาท 
3.  ค่าประกันอุบััิเหัุ              140   บาท 
4.  ค่าคู่มือนักศึกษา         100   บาท 

 

ข้อมูลของคณะ วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เลขที่ 167 หมู ่8 บ้านเนินสะอาร ั.นาราชควาย อ.เมือา จ.นครพนม 48000 โทร. 042-587100 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขที่ 167 หมู ่8 บ้านเนินสะอาร ั.นาราชควาย อ.เมือา จ.นครพนม 48000 โทร. 042-587289 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

 เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยาากูร ั.ขามเฒ่า อ.เมือา จ.นครพนม 48000 โทร. 042-532468 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 เลขที่ 214 หมู ่12 ถ.นิัโย ั.หนอาญาัิ อ.เมือา จ.นครพนม 48000 โทร. 042-503776 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เลขที ่214  หมู่ 12  ถ.นิัโย ั.หนอาญาัิ อ.เมือา จ.นครพนม 48000 โทร. 092-2677733  

คณะครุศาสตร ์

เลขที่ 167/1 หมู ่8 บ้านเนินสะอาร ั.นาราชควาย อ.เมือา จ.นครพนม  48000 โทร. 042-587181-2 

วิทยาลัยธาตุพนม 

เลขที่ 457 หมู่ 3 ถ.พนมพนารักษ์ ั.ธาัุพนม อ.ธาัุพนม จ.นครพนม  โทร. 042-540442 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

 ฝ่ายาานทะเบียน  ห้อาสาขาวิชาการบริหารการบิน  อาคารคณะวิทยาการจัรการและเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ (เริม) โทร. 089-5694843 และ 088-5720989 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาลัยวิทยาลัยนครพนม  

าานทะเบียนวัรและประเมินผล  92 ถนนกลาาเมือา ั าบลหนอาแสา อ าเภอเมือา จัาหวัรนครพนม 48000 

 โทรศัพท์ : 0 42-512196 , 042-514471 , 0 42-514472   

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม   

 เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยาากูร ั.ขามเฒ่า อ.เมือา จ.นครพนม 48000 โทร. 042-532477- 8 ั่อ 704 


