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 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  

ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission 1) (TCAS รอบที ่3) ประจ าปีการศึกษา 2563 
----------------------------------------   

  

เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลื อกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีนโยบายเข้าร่วมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2563 หรือ Thai University Central Admission 
System (TCAS)  และผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing  House  รอบที่ 1 และรอบที่  2 
จากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2563 ทั้งนี้ จึงได้เปิดรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission 1) (TCAS รอบที่ 3) ประจ าปีการศึกษา 
2563 ในระหว่างวันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 โดยการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com/ และได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนการรับ และรายละเอียด
การรับสมัคร ดังนี้  

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
   1.1  เป็นผู้มีความประพฤตดีิ 
   1.2  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

   1.3  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

   1.4  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามระบบ 
และวิธีการเรียนของหลักสูตร     

    
  

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  หรอืมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)  หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2563 

 
 
 

            /กระบวนการ.. 

https://student.mytcas.com/
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กระบวนการรับสมัคร กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการยืนยันสิทธิ์ 
ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission 1) (TCAS รอบที่ 3) ประจ าปีการศึกษา 2563 

----------------------------------------------------------------------- 
1. ก าหนดการรับสมัคร 

วันที่ กิจกรรม 

17 – 27 เมษายน 2563 
รับสมัครนักศึกษาสมัครผ่านระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ (Online) 

 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ 

27 เมษายน 2563 วันสุดท้ายของการสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 

 
8  พฤษภาคม 2563 

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.npu.ac.th 

8 – 9 พฤษภาคม 2563 
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

ผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/ 

20  พฤษภาคม 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.npu.ac.th/ 

20 – 27 

 พฤษภาคม 2563 

พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์

http://admission.npu.ac.th/index.php/login/admission1 

และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุไว้ 
 

หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้ว พบว่า  ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม   
      2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้ ประกาศ
ไว้  หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้  และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด  
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ) ส านักงานอธิการบดี   
103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  ต่อ  1032 
 

/2.  คุณสมบัติเฉพาะ.. 

https://student.mytcas.com/
http://admission.npu.ac.th/
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2.  คุณสมบัติเฉพาะ   

นักศึกษาที่จะสมัครเข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  
2563  จะต้องตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะ  เงื่อนไขการเข้าศึกษาต่างๆ  ให้ครบถ้วน         
ตามสาขาวิชาที่ตนเองสมัครก่อน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  1 

หากปรากฏในภายหลังว่า  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า  
ข้อความที่แจ้งไว้เป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  ผู้ สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้  แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ผู้สมัครยัง
อาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี 
ประเภทการรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา 2563  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  คุณสมบัติเฉพาะ   
และผลคะแนนการทดสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดไว้  ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือ
เป็นที่สิ้นสุด    
 
3.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทการรับตรงร่วมกัน  
(Admission 1) (TCAS รอบท่ี 3) ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผู้สนใจสามารถสมัครยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง                
ปี ก า ร ศึ ก ษ า   2 5 6 3   ผ่ า น ร ะ บ บ  TCAS  ก ล า ง ร่ ว ม กั น ท า ง เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง   ท ป อ .  ได้ ที่ 
https://student.mytcas.com/th ในระหว่างวันที่  17 – 27 เมษายน 2563 ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้   
6 สาขาวิชา แบบเรียงล าดับ  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว  ตามก าหนดการ 
รับสมัคร    
 
4.  การช าระเงิน 

 การช าระเงินค่าสมัครในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เมื่อสมัครผ่านระบบ TCAS จ านวนสาขาวิชาที่ผู้สมัคร
เลือกได้สูงสุด 6 อันดับ หรือ 6 สาขาวิชา และเรียงล าดับของแต่ละสาขาท่ีเลือกสมัคร การเลือกสาขาวิชากับการ
ช าระเงินแยกกันอิสระ สามารถช าระเงินเพ่ิมเพ่ือเลือกสาขาเพ่ิมได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
สาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ จ านวนสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับแรก 150 บาท อันดับถัดไป 
อันดับละ 100 บาท รวมค่าสมัครสูงสุด 650 บาท  

 

 
/การช าระเงิน... 

https://student.mytcas.com/th%20ใน
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  1 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี 

ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission 1) (TCAS รอบที่ 3) ประจ าปีการศึกษา 2563 
คุณสมบัติเฉพาะ 

 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT  

  PAT % PAT % 
  

10260109500401A (A) 
วท.บ. สาขาวิชาทคโนโลยีการเกษตร
แขนงวิชาพืชศาสตร์   

20 

ไม่ต่ า
กว่า
2.00 

100 - - - - - 

  

10260109500401A (B) 
วท.บ. สาขาวิชาทคโนโลยีการเกษตร 
แขนงวิชาสัตวศาสตร์   

20 

  

10260109500401A ( C ) 
วท.บ. สาขาวิชาทคโนโลยีการเกษตร 
แขนงวิชาประมง   

20 

  

10260109500401A (D) 
วท.บ. สาขาวิชาทคโนโลยีการเกษตร  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร   

20 

  รวมจ านวนการรับ (คน) 80 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

รหัสสาขา 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 
 

GAT % 
 

PAT 
  

PAT % PAT % 

  10260107210401A วท.บ. สาขาวิชาเคมี 20 

ไม่ต่ า
กว่า
2.00 

100 - - - - - 

  10260107212701A วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 
  10260107210701A วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา 20 
  10260107210301A วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 
  รวมจ านวนการรับ (คน) 80 
 

 
           คณะวิศวกรรมศาสตร์   

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

  PAT % PAT % 
  10260108303501A วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 

ไม่ต่ า
กว่า
2.00 

100 - - - - - 

  10260108302101A วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 
  

10260108300501A 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

20 

  10260108302401A วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ 20 
  10260108301601A วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 
  10260108300701A วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 
  รวมจ านวนการรับ (คน) 120 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รหัสสาขา 

  
คณะ/สาขาวิชา 

  
จ านวนรับ 

  
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

  PAT % PAT % 
  10260101903101A รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 

ไม่ต่ า
กว่า
2.00 

100 - - - - - 

  

10260101904201A 
ศศ.บ. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

20 

  10260101902501A ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 
  

10260101903501A 
ศศ.บ. สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

20 

  10260101901001A น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 
  10260101901801A ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน 10 
  รวมจ านวนการรับ (คน) 110 
  

 
           วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

  PAT % PAT % 
  

10260105620101A 
ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

50 
ไม่ต่ า
กว่า
2.00 

100 - - - - - 
  รวมจ านวนการรับ (คน) 50 
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วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

  PAT % PAT % 
  10260106610101A บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการบิน 30 ไม่ต่ า

กว่า
2.00 

100 - - - - -   

รวมจ านวนการรับ (คน) 
30 

  
 

           สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

  PAT % PAT % 
  10260104610201A บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ 50 

ไม่ต่ า
กว่า
2.00 

100 - - - - - 

  10260104610701A บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 
  10260104610501A บช.บ. สาขาวิชาการบัญชี 50 
  

10260104610202A 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

50 

  รวมจ านวนการรับ (คน) 170 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

  PAT % PAT % 
  10260103610201A บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการกีฬา 20 

ไม่ต่ า
กว่า 
2.00 

100 - - - - - 
  10260103901101A นศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 30 
  

10260103220101A 
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 

  รวมจ านวนการรับ (คน) 80 
  

  
          คณะครุศาสตร ์

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

PAT % PAT % PAT % 

10260102702401A ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 
ไม่ต่ ากว่า  

2.75 
10 20 PAT1 10 PAT2 30 PAT5 30 

10260102702002A ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 
ไม่ต่ ากว่า  

2.75 
20 20 PAT1 20 PAT2 20 PAT5 20 

10260102700801A ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 35 
ไม่ต่ ากว่า  

2.75 
10 20 PAT1 30 PAT2 10 PAT5 30 

10260102702501A ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 5 
ไม่ต่ ากว่า  

2.75 
20 20 PAT1 20 PAT2 20 PAT5 20 

10260102700901A ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 25 
ไม่ต่ ากว่า  

2.75 
20 20 PAT1 20 PAT2 20 PAT5 20 

รวมจ านวนการรับ (คน) 75                   
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

  PAT % PAT % 
  

10260113212001A 
อส.บ. สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
และระบบอัตโนมัติ   

25 
ไม่ต่ า
กว่า 
2.00 

100 - - - - - 
  รวมจ านวนการรับ (คน) 25 
   

วิทยาลัยธาตุพนม 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
เกรด
เฉลี่ย 

GPAX 
% 

GAT % 
PAT 

  PAT % PAT % 
  10260112301501A วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 20 ไม่ต่ า

กว่า 
2.00 

100 - - - - -   

รวมจ านวนการรับ (คน) 
20 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

          คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรก ของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50  

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

7. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2563 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง  ห้ามภิกษุสามเณร 
เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521 

 
 
 
 
 

/เกณฑ์การคัด... 
 



60
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563   

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆของการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562   

 
    1.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 4,000 1,700 5,700 
2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 4,000 1,700 5,700 
3 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 4,000 1,700 5,700 
4 นิติศาสตร์ (น.บ.) 4,000 1,700 5,700 
5 ภาษาจีน  (ศศ.บ.) 4,000 1,700 5,700 
6 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 4,000 1,700 5,700 

 
    2.คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 การจัดการกีฬา (บธ.บ.) 4,000 1,700 5,700 
2 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.) 4,000 1,700 5,700 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 5,000 1,700 6,700 

 
    3.สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 การจัดการ (บธ.บ.) 4,000 1,700 5,700 
2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 4,000 1,700 5,700 
3 การบัญชี (บช.บ.) 4,000 1,700 5,700 
4 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) 25,000 1,700 26,700 

หมายเหตุ  บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) จ านวน 70 % ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน 100 ทุน ต่อปีการศึกษาต่อรุ่น 
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    4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 5,500 1,700 7,200 
2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 5,500 1,700 7,200 
3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) 5,500 1,700 7,200 
4 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 5,500 1,700 7,200 
5 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 5,500 1,700 7,200 
6 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 5,500 1,700 7,200 

 
    

 
    5.วิทยาลัยธาตุพนม 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 5,500 1,700 7,200 

 
    

 
    6.คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ (วท.บ.) 4,000 1,700 5,700 
2 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) 4,000 1,700 5,700 
3 เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาประมง (วท.บ.) 4,000 1,700 5,700 

4 
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
(วท.บ.) 

4,000 1,700 5,700 

 
    7.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 4,000 1,700 5,700 
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8.วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 การจัดการการบิน (บธ.บ.) 18,000 1,700 19,700 

 
    9.คณะครุศาสตร ์

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 4,000 1,700 5,700 
2 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 4,000 1,700 5,700 
3 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 4,000 1,700 5,700 
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 4,000 1,700 5,700 
5 สังคมศึกษา (ค.บ.) 4,000 1,700 5,700 
6 ภาษาไทย (ค.บ.) 4,000 1,700 5,700 
7 คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.) 4,000 1,700 5,700 
8 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 4,000 1,700 5,700 

 
    10.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) 15,000 1,700 16,700 

 
    11.คณะวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

รวม (บาท) 

1 เคมี (วท.บ.) 4,000 1,700 5,700 
2 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 4,000 1,700 5,700 
3 ชีววิทยา (วท.บ.) 4,000 1,700 5,700 
4 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 4,000 1,700 5,700 
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หมายเหตุ  :  1.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา   
               มีดังนี้ 

1.  ค่าประกันของเสียหาย       1,000   บาท 
2.  ค่าบัตรนักศึกษาในรูปแบบบัตร ATM           400   บาท 
3.  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ  ปีละ        200   บาท 
4.  ค่าคู่มือนักศึกษา         100   บาท 
 

รวมจ านวนเงิน  1,700   บาท 
 

      2.ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 400 – 500 บาท ช าระภายหลังจากการลงทะเบียนเรียน 
 


