
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  

ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจ าปีการศึกษา  2560 (รอบที่ 2) 
----------------------------------------   

 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม  จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2560  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
  1.1  ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท/หรือผิดฐานลหุโทษ 

1.2  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา   
1.3  มีความประพฤติดีไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย  
1.4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและ

วิธีการเรียนของหลักสูตร    
 

  2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
  2.1   ระดับปริญญาตรี  (เทียบโอน)   
  เป็นบุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  
(ปวส. 2)  หรือเทียบเท่า 
  2.2  ระดับปริญญาตรี  4 ปี   
  เป็นบุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  (ปวช.3)  หรือเทียบเท่า 
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3.  ก าหนดการรับสมัคร 
 

 

วัน / เดือน / ปี 
 

 

ก าหนดการ 
 

10 กุมภาพันธ์   -  15  มีนาคม  2560 
สมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
ทางเว็บไซต์  http://entry.npu.ac.th/entry 

15  มีนาคม  2560  
วันสุดทายของการสมัครและการช าระเงินคาสมัคร  
ช าระผ่านทางธนาคารกรุงไทย 

 
21  มีนาคม  2560  

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

27 – 28  มีนาคม  2560   
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก 
/สอบสัมภาษณ์ 

10  เมษายน  2560 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นครพนมผ่านทางเว็บไซต์  http://www.npu.ac.th/ 

24 – 28   เมษายน  2560 รายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

24 - 28  เมษายน  2560 

ผู้ที่ได้รายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย 
ก าหนด เฉพาะระบบปกติ จะต้องท าการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th 
สามารถรับรหัสระบุตัวบุคคลทางเว็บไซต์  http://entry.npu.ac.th/entry 
เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  (Clearing House) 

25 - 28  เมษายน  2560 

ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ตนได้รับคัดเลือกผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 
(Clearing House)  ทางเว็บไซต์  www.cuas.or.th (ผู้ที่ได้ท าการยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ผ่านระบบ  เคลียริ่งเฮาส์แล้ว  
มหาวิทยาลัยนครพนมจะส่งรายช่ือให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบกลาง Admissions) 

 
 

หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 

/4. คณะ/วิทยาลัย... 
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4.  คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา  ที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จ านวนรับเข้าศึกษา  (คน) 
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป. ตร ี (4 ปี) 

0101 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 30 
-  GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากวา่ 2.00  
-  สอบความรู้ความสามารถทั่วไป    
   (วิชาภาษาไทย,วิชาภาษาองักฤษ, 
   วิชาคณิตศาสตร์,วิชาวิทยาศาสตร์) 
-  สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก 
-  สอบสัมภาษณ์  

0102  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 40 

0103 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 20 

0104  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.) 30 

0105 นิติศาสตร ์(น.บ.) 40 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ป. ตร ี
(เทียบโอน) 

ป. ตร ี (4 ปี) เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

0701 การบัญชี  (บช.บ.) 30 30 
-  GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากวา่ 2.00  
   สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก              
- สอบสัมภาษณ์  

0702 การจัดการกีฬา  (บธ.บ.) - 15 

0703 นิเทศศาสตร์  (นศ.บ.) - 30 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ป. ตร ี 
เทียบโอน 

ป. ตร ี 
(4 ปี) เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

1601 วิศวกรรมอุตสาหการ  (วศ.บ.) 15 10 
-  สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก 
 - สอบสัมภาษณ ์1602 วิศวกรรมโยธา  (วศ.บ.) 5 15 

1603 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (วศ.บ.) - 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/คณะ/วิทยาลัย... 
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จ านวนรับเข้าศึกษา  (คน) 
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป. ตรี (ต่อเนื่อง) 

0301 เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.) 30 

-  สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก 
-  สอบสัมภาษณ ์

0302 เทคโนโลยีอุตสาหการ  (อส.บ.) 30 

0303 เทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม  (อส.บ.) 20 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป. ตร ี 
เทียบโอน 

ป. ตรี  
(4 ปี) 

0304 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (อส.บ.) 15 15  

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ป. ตรี 
(เทียบโอน) ป. ตรี (4 ปี) เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

0401 เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชศาสตร์)  (วท.บ.) 30 30 

- สอบสัมภาษณ ์
0402 เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์)  (วท.บ.) 30 30 

0403 เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการประมง)  (วท.บ.) 30 30 

0404 เทคโนโลยีอาหาร  (วท.บ.) 30 30 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ป. ตร ี(4 ปี) เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

0901 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (ศศ.บ.) 60 
- สอบสัมภาษณ ์

0902 การโรงแรมและภัตตาคาร (ศศ.บ.) 40 

คณะวิทยาศาสตร์ ป. ตร ี 
(4 ปี) เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

1401 เคมี(วท.บ.) 25 -  GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากวา่ 2.00  
-  สอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
-  สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก 
-  สอบสัมภาษณ์  

1402 ฟิสิกส์  (วท.บ.) 25 

1403 ชีววิทยา  (วท.บ.) 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : 1.     GPAX 5 ภาคเรียน หมายถึง  ภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ถึงภาคเรียนแรกของ  
                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. บุคคลที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษากับมหาวิทยาลัยนครพนม  (เฉพาะระบบปกติ) จะต้องท าการ
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ด้วย  จึงจะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษานั้นสมบูรณ์   
(ยกเว้น  ระบบพิเศษ  ทุกสาขาวิชา  ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ Clearing House) 

 
 

5.  สถานที่ติดต่อและสอบถาม 
    5.1  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี โทร. 042 – 532477-8   

  5.2  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โทร. 042 - 587100  
  5.3  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 042 – 587289 
  5.4  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร.  042 - 503777 
  5.5  คณะเกษตรและเทคโนโลยี  โทร.  042 – 532545 
  5.5  คณะวิทยาศาสตร์  โทร.  042 - 503776 
  5.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร 081 – 7178486 หรือ 042-503558 
  5.7  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  โทร. 042 - 532468   

   
6.  วิธีการสมัคร   
 6.1  การสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  (Online) 
    6.1.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
http://entry.npu.ac.th/entry  
  6.1.2  พิมพ์ใบช าระค่าสมัครและช าระผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย 
  6.1.3  ค่าสมัคร  200  บาท   
  6.1.4  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  และข้อมูลการช าระเงินผ่านทางระบบ        
รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  http://entry.npu.ac.th/entry  (การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ช าระเงิน
ค่าสมัคร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7.  เอกสาร... 
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7.  เอกสารประกอบการสมัคร 
 7.1  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน 

จ านวน  1  รูป 
 7.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
 7.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 
 7.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
 7.5  ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร จ านวน  1  ฉบับ 
 7.6  เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
  7.6.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ. 1)  จ านวน  1 ฉบับ 

         ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  5 ภาคเรียน  นับตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เทอม 1 หรือเทียบเท่า   
         ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  6  ภาคเรียน  นับตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
                     7.6.2  ใบรบัรองผลการศึกษา  (ปพ.7)  จ านวน  1 ฉบับ 

  

 หมายเหตุ  : 1.  เอกสารทุกฉบับ  จะต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
                       2.  เก็บส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร   

  3.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะขอรับคืน 
ไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ   
        4.  กรณีที่ผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง   
ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา  

         5.  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น 
 

8.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  4500.- บาท 
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

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

  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาการจัดการกีฬา  

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.)  เหมาจ่าย 7,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.) เหมาจ่าย 8,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  เหมาจ่าย 8,000   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (วิชาเอกพืชศาสตร์) 
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (วิชาเอกการประมง) 
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (วิชาเอกสัตวศาสตร์) 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. สาขาวิชาเคมี 
7. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
8. สาขาวิชาชีววิทยา 

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) เหมาจ่าย 9,500   บาท/ภาคการศึกษา 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
3. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

   

 

หมายเหตุ  :  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  มีดังนี้ 

1.  ค่าประกันของเสียหาย     1,000   บาท 
2.  ค่าบัตรนักศึกษาในรูปแบบบัตร ATM       100   บาท 
3.  ค่าประกันอุบัติเหตุ          140   บาท   

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่     7     กุมภาพันธ์  2560 
 

 
 
 

 
                                       

                                               (รองศาสตราจารย์  ดร.ประวิต  เอราวรรณ์) 
                                      รักษาราชการแทน   
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 


