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ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  

รอบที่ 2  ประเภทโควตา Quota ประจำปีการศึกษา 2566 
----------------------------------------   

  

  
 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  รอบที่ 2 ประเภทโควตา Quota 
ประจำปีการศึกษา 2566  ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ซึ่งจะ
พิจารณาตามประเภทและเกณฑ์การรับของแต่ละประเภท ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 
2566  โดยเปิดรับสมัครประเภทโควตาดังต่อไปนี้ 

 
1. ประเภทโควตา 

 1.1  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.2  โควตาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

 
 โดยกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนการรับ และเกณฑ์การพิจารณา ตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
 
 
 

/กำหนดการ... 
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กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปรญิญาตรี  ประเภทโควตา Quota  ประจำปีการศึกษา 2566   
 

กำหนดการ วันที่ 

รับสมัครนักศึกษา 

http://apply.npu.ac.th/ 
3 กุมภาพันธ์ -  31 มีนาคม 2566 

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร เวลา 23.00 น 31 มีนาคม 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

http://admission.npu.ac.th/ 
7  เมษายน 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)  
http://admission.npu.ac.th/ 

20  เมษายน 2566 

สอบสัมภาษณ ์(ทุกสาขาวิชา) 20 - 21 เมษายน 2566 

สอบสัมภาษณ์ 

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ) 
26  เมษายน 2566 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

http://admission.npu.ac.th/ 
27 เมษายน 2566 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ที ่https://student.mytcas.com/ 4 - 5  พฤษภาคม 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

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

และ https://student.mytcas.com/ 

9 พฤษภาคม 2566 

รายงานตัวเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 10 - 30 พฤษภาคม 2566 

 
หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  
1. หากมหาวิทยาลัยนครพนม พิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่าผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้
มหาวิทยาลยัฯจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม 

    2. มหาวิทยาลัยนครพนม ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมร่ับผูส้มัครเข้าศกึษาตามจำนวนท่ีไดป้ระกาศไวห้ากผลการสอบคดัเลือก 
    ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยฯ ได้กำหนดไวแ้ละผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

http://admission.npu.ac.th/
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2. วิธีการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Online)   
 ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนการใช้งานตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
(TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่ อยืนยันตัวตน  ผ่านทางเว็บ ไซต์  
https://student.mytcas.com  ก่อนสมัครเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  และจะต้องไม่เป็น
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามาก่อน  
 2.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องเป็นจริง  
ในระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  http://admission.npu.ac.th  

2.2  ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ ได้แกส่าขาวิชาอันดับที ่1 และ สาขาวิชาสำรองอันดับ 2  
ตามลำดับ และมสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้เพียงอันดับใดอันดับหนึ่งเท่านั้น   
ยกเว้นหลักสูตรต่อไปนี้จะพิจารณานักเรียนที่เลือกอันดับที่ 1 เท่านั้นดังนี้  
  2.2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
  2.2.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
  2.2.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 
  2.2.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย  
  2.2.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา  
  2.2.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา  
 2 .3  พิมพ์ ใบชำระค่าสมัครและสามารถชำระเงิน  ได้ ระหว่ างวันที่  3  กุมภาพันธ์   2566  -   
วันที่  31 มีนาคม  2566  ไดโ้ดยชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร  
ทั้งนี้การชำระเงินผ่านระบบ QR Code ให้ชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม  2566 
เท่านั้น  (อัตราค่าสมัครจำนวน  300  บาท)  
 2.4  ให้ผู้สมัครอัพโหลดหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้  

   1) หลักฐานใบสำคัญรับเงินจากธนาคารหรือสลิปหลักฐานการโอนเงิน  
   2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  
   3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
   4)  สำเนาใบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือ ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา  
 

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
ใหอั้พโหลดเอกสารประกอบการรับสมัครที่ระบุไว้ตามประกาศฉบับนี้ในหน้า 21 เท่านั้น 

 2.5  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครและเอกสารครบตามกำหนดของ
มหาวิทยาลัยนครพนม เท่านั้น 
 2.6  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครนำมายื่นในวันสัมภาษณ์ไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ไม่มีสิทธิ์ในการเข้า
สอบสัมภาษณ์ และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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3.  ข้อตกลงในการกรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบรับสมัคร 
3.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ

สมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด            
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครนำมายื่นในวันสัมภาษณ์ไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ และ
จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

3.2 การกรอกข้อมูลในการสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนจะยืนยันการสมัคร เพราะ
ถ้ายืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่อนุญาตได้ ต้องไปชำระเงินและทำใบสมัครใหม่เท่านั้น  ถ้าข้อมูล
ผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือตามข้อตกลงในการทำใบสมัครข้อ 3.1 

3.3 ชื่อ - สกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน               
ต้องตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะระบบจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นรหัสอ้างอิงตลอดการ
รับสมคัร           
 

4. การพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร  
หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และกรณีผู้สมัครให้

ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว จะต้องถูก
ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น  

 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์  http://admission.npu.ac.th และ 
https://www.facebook.com/Admission.NPU  
 

6. คุณสมบัติของการสมัคร ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

7. การคัดเลือก  

 7.1 คณะกรรมการสอบคัดเลือกประจำคณะ/สาขาวิชา เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและสอบ
สัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกประจำคณะ/สาขาวิชา
กำหนด ทั้งนี้หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกประจำคณะ/สาขาวิชา และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกประจำคณะ/สาขาวิชา
ให้ถอืเป็นที่สิ้นสุด  

https://www.facebook.com/Admission.NPU
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 7.2 ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกในอันดับที่ 1 จะถูกส่งไปพิจารณาในอันดับ 2  
เพ่ือพิจารณาต่อไปตามลำดับ ยกเว้นหลักสูตร ดังต่อไปนี้  
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และ 
 -  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
 -  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 
 -  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย   
 -  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา  
   -  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา 

 7.3  กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครจะ
ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนในทุกกรณี    

8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ในระหว่างวันที่    
ในระหว่างวันที ่ 4 - 5  พฤษภาคม  2566  ผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/   

 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่า ผู้นั้น ไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการคัดเลือกประเภทโควตา   
Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566  (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์ จากเว็บไซต์ 
https://www.mytcas.com )  
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

     ประกาศ  ณ  วันที ่  2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
  

 

                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์) 
                                  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม                                          
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปรญิญาตรี 

ประเภทโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 
 
ประเภทโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) มีดังนี้  
     1. ประเภทที่  1  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     1.1   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
 1.1.1 เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
                     จำนวน  20  จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา   
      บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร   
      สุรนิทร์  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อำนาจเจริญ  อุดรธานี  อุบลราชธานี 
 1.1.2  ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเว้นแต่เปน็ความผิดโดยประมาท/หรือผิดฐานลหุโทษ 
 1.1.3  เป็นผู้ทีมี่รา่งกายแขง็แรงและไม่เปน็โรคหรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา  
 1.1.4  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคดัชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย  
 1.1.5  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนครพนมเหน็สมควรกำหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตาม
ระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร  
 1.1.6  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6 

(ม.6) หรือเทียบเท่า   
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คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขา 
คณะครุศาสตร์ 

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % TPAT5 % 

1 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) 

สาขาวิชาการศึกษา  วิชาเอกการศกึษาปฐมวัย 
10 ไม่ต่ำกว่า 2.75 40 30 30 

2 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร ์
27 ไม่ต่ำกว่า 2.75 20 40 40 

3 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  

สาขาวิชาการศึกษา  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
18 ไม่ต่ำกว่า 2.75 40 30 30 

4 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
44 ไม่ต่ำกว่า 2.00 80 - 20 

5 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 
10 ไม่ต่ำกว่า 2.50 50 20 30 

6 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย 
10 ไม่ต่ำกวา่ 2.75 40 30 30 

7 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา 
10 ไม่ต่ำกว่า 3.00 10 40 50 

8 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกดนตรศีึกษา 
45 ไม่ต่ำกว่า 2.00 40 30 30 

9 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  

สาขาวชิาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา 
10 ไม่ต่ำกว่า 2.50 100 - - 

รวม 184  
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คณะวิทยาศาสตร์ 

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % TPAT % 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาเคม ี 25 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาฟิสิกส ์ 25 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาชีววิทยา 25 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

4 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)   

สาขาวิชาคณติศาสตร ์
25 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

รวม 100  

 

ลำดับ สาขาวชิา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % PAT % 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  สาขาวิชาฟิสิกส ์ 40 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  สาขาวิชาชีววิทยา  45 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

รวม 85  
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX% TGAT % PAT % 

1 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
30 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

2 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.)   

สาขาวิชาภาษาจีน 
30 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

3 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.)   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
30 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

4 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (น.บ.)   30 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

5 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.)   

สาขาวิชาพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
30 ไม่จำกดัเกรด 100 - - 

รวม 150  
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ สาขาวชิา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % TPAT % 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการ 100 ไม่จำกดัเกรดเฉลีย่ 100 - - 

2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 100 ไม่จำกดัเกรดเฉลีย่ 100 - - 

3 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ)   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์   
100 ไม่ต่ำกว่า 1.60 100 - - 

4 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)  

สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล  
100 ไม่ต่ำกว่า 2.00 100 - - 

5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

แขนงวิชาการจัดการกีฬา 

50 ไมจ่ำกดัเกรดเฉลีย่ 100 - - 

6 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

แขนงวิิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย 

50 ไม่จำกดัเกรดเฉลีย่ 100 - - 

รวม 500  
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  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมบรกิาร 

ลำดับ สาขาวชิา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX% TGAT % TPAT % 

1 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.)   

สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
40 ไม่จำกดัเกรดเฉลีย่ 100 - - 

2 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.)   

สาขาวิชาการโรงแรม ภตัตาคาร และอีเว้นท ์
40 ไม่จำกดัเกรดเฉลีย่ 100 - - 

  80     
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คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

ลำดับ สาขาวชิา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % TPAT % 

1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาพืชศาสตร์ 
20 

ไม่ต่ำกว่า 
2.00 

100 - - 

2 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 
20 100 - - 

3 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง 
20 100 - - 

4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

20 100 - - 

5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

20 100 - - 

รวม 100     
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ลำดับ สาขาวชิา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % TPAT % 

1 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)   

สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
25 

ไม่ต่ำกว่า 
2.00 

100 - - 

2 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)   

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
30 100 - - 

3 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
30 100 - - 

4 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)   

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์
30 100 - - 

5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
30 100   

6 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)   

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
30 100 - - 

รวม 175     



14 

วิทยาลัยธาตุพนม 

ลำดับ สาขาวชิา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % TPAT % 

1 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)   

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
30 

ไม่ต่ำกว่า 
2.00 

100 - - 

2 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่
30 100 - - 

รวม 60     

 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

ลำดับ สาขาวชิา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % TPAT % 

1 
หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.)   

สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอตัโนมตั ิ
30 

ไม่ต่ำกว่า 
2.00 

100 - - 

รวม 30     
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วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

ลำดับ สาขาวชิา จำนวนการรับ (คน) เกรดเฉลี่ย GPAX % TGAT % TPAT % 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการการบิน 30 
ไม่ต่ำกว่า 

2.00 
100 - - 

รวม 30     
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2. โควตาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
 

1.1 จำนวนการรบั จำนวนทั้งสิ้น 120 คน แบ่งตามโควตา ดังนี้ 
2.1.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                  
2.1.2 โควตาบุตร ตชด. ภาค 2                                                           
2.1.3 โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม     

              จำแนกได้ ดังนี้ 
1)  โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม                                
2)  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม         
3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม           
4)  โรงพยาบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม                                 
5) โรงพยาบาลเรณูนคร จังหวัดนครพนม                                 
6) โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม                                   
7) โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                              
8) โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
9)  โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
10)  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร                             
11)  โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร                               
12)  โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ                                       
13) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร       
14) โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร                           
15)  โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                               
16)  โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร                                  
17)  โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร                                    

2.1.4  โควตาบุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
2.1.5  โควตาบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม  หรือ 

               โควตาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์                             
 
 

จำนวน   
จำนวน    
จำนวน 
 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 
จำนวน    

70   คน 
  5   คน 
38   คน 
 
  8  คน 
  2  คน 
  2  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  8  คน 
  5  คน 
  2  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  1  คน 
  2  คน 
  5  คน 
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1.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)  
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

2.2.1 คุณสมบตัิทั่วไป 
1) สัญชาติไทย 
2) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
3) เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. 
4) เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 29.99           
5) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติ

ทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ (ตาม พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและ              
การผดุงครรภ์และข้อบังคับของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2563) 

6) เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา  
7) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2566 และไม่เป็นภิกษุ

สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่าง
คฤหัสถ์ พ.ศ. 2538   

 
2.2.2 คุณสมบัติทางการศึกษา 

เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 6                    
หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)                           
ไม่ต่ำกว่า 2.50 

 
2.2.3 คุณสมบัติเฉพาะ 

1) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศกึษาปีที ่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

2) โควตาบุตร ตชด.ภาค 2 
    เป็นบุตรของตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2                   
(กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22, กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24)  
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3) โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
ผู้สมัครต้องมีทะเบียนบ้านของตนเอง หรือบิดา หรือมารดา  อยู่ ใน เขตอำเภอหรือจังหวัด                     

ที่แหล่งฝึกตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า 1 - 3 ปี  
3.1)  คุณสมบัติและ/หรือเงื่อนไขเฉพาะแหล่งฝึก จำแนกดังนี ้

3.1.1)โรงพยาบาลนครพนม  
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนครพนม อย่างน้อย 4 ปี 

3.1.2)โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม  
มีทะเบียนบ้านของตนเอง หรือบิดา หรือมารดา อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ  
3.1.3)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

1) เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนา หรือบิดา มารดา มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอธาตุพนม                 
ไมน่้อยกว่า 1-3 ปี หรือ 

2) เป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างชั่ วคราว หรือลูกจ้างประเภทจ้างเหมารายคาบ                     
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 

3) เป็นบุคคลที่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเองตลอดหลักสูตร โดยความสมัครใจ 
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีทุนการศึกษา และ 

4) เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม           
เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.1.4)โรงพยาบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม  
1)  เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนา หรือบิดา มารดา มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอบ้านแพง 

ยกเว้น ไม่มคีนที่มีคุณสมบัติครบ จึงจะให้พิจารณาอำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดนครพนม โดยทั้งนี้ผู้สมัครต้องเลือกสมัคร
ในโควตาโรงพยาบาลบ้านแพง 

2)  หลังจบการศึกษา ให้กลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบ้านแพง 
3.1.5)โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอโพนสวรรค์ 
3.1.6)โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  

1) ผู้สมัครต้องมภีูมิลำเนาอยู่ในอำเภอท่าอุเทน หรือในจังหวัดนครพนม 
2) โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สนับสนุนทุนการศึกษา

ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
3) หากปฏิบัติงานไปบ้างแล้วแต่ไม่ครบตามกำหนดสัญญา ต้องชดใช้ทุนลดลงตาม

ส่วนของเวลาทีป่ฏิบัติงานเป็นจำนวน 2 เท่าของเวลาที่เหลืออยู่ 
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3.1.7)โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 
1) เป็นบุตร หรือญาติที่อยู่ในการอุปการะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนคร              

ที่ยังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสกลนคร หรือเกษียณอายุแล้ว และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอเมือง 
2) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดสรรบุคคลที่เข้าศึกษาในโควตา

แหล่งฝึกโรงพยาบาลสกลนคร และได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลสกลนคร 
3) เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา 

3.1.8)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
1) โรงพยาบาลมีทุนการศึกษาแก่บุคคลที่เข้าศึกษาในโควตา 
2) สามารถปฏิบัติงานใช้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินได้ 4 ปี                

หากลาออกก่อนต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวน 2 เท่าของทุนที่จ่ายให้ 
3) หากเรียนไม่จบเนื่องจากต้องลาออกหรือถูกให้ออกต้องชดใช้ทุน 1 เท่าของทุน          

ที่จ่ายให้ 
4) หากปฏิบัติงานไปบ้างแล้วแต่ไม่ครบตามกำหนดสัญญา ต้องชดใช้ทุนลดลงตาม

ส่วนของเวลาที่ปฏิบัติงานเป็นจำนวน 2 เท่าของเวลาที่เหลืออยู่ 
3.1.9)โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  

ต้องมีทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือตนเองอยู่ในเขตอำเภอโคกศรีสุพรรณ ที่
แหล่งฝึกตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.1.10)โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
1)  โรงพยาบาลมีทุนการศึกษาแก่บุคคลที่เข้าศึกษาในโควตา 
2)  เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
3)  ให้สิทธิ์บุตร หลาน ของบุคลากรในโรงพยาบาลกุสุมาลย์ และรพ.สต.ในเขตพ้ืนที ่ 

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
3.1.11) โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร  

1) โรงพยาบาลมีทุนการศึกษาแก่บุคคลที่เข้าศึกษาในโควตา 
2) เป็นบุตรของบุคลากรของโรงพยาบาลพังโคน 
3) เป็นบุตรของบุคลากรใน คป.สอ.พังโคน (คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข

ระดับอำเภอ) 
4) เป็นเครือญาติของบุคลากรใน คป.สอ.พงัโคน 

3.1.12) โรงพยาบาลเรณูนคร  โรงพยาบาลนาหว้า  โรงพยาบาลศรีสงคราม   
โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลบึงกาฬ  และโรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
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4) โควตาบุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม     
4.1) ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคลากรที่สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมเท่านั้น 
4.2) บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ 

หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้าง สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม อย่างใดอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติงาน
ในวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
 

5) โควตาบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม หรือ โควตาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
นครพนม พนมพิทยพัฒน์     
    5.1) คุณสมบัติเฉพาะโควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม 

5.1.1) ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น 
5.1.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือลูกจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม (ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม) โดยต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่สมัคร  

5.2) คุณสมบัติเฉพาะโควตาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 
เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน

วิทย์-คณิต จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์                  

หมายเหตุ  วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 

1. ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในกรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่สามารถแสดงเอกสารตามที่แจ้งใน
ระบบรับสมัคร หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์
การเข้าศึกษาและไมค่ืนเงนิค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

2. ในกรณีโควตาใดผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม              
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาจากโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีคุณสมบัติและมีคะแนนตาม
เกณฑ์จนครบตามจำนวนที่ประกาศรับ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น 
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เอกสารประกอบการสมัคร  
1) หลักฐานใบสำคัญรับเงินจากธนาคารหรือสลิปหลักฐานการโอนเงิน                         จำนวน  1 ฉบับ 
2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร                                                                   จำนวน  1 ฉบับ 
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร                                                      จำนวน  1 ฉบับ 
4) ระเบียนแสดงผลการเรียน  

4.1) กรณีผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่  
 ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคเรียน                               จำนวน  1 ฉบับ 

4.2) กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว  
                   ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียนที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา          จำนวน  1 ฉบับ 

6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
7) เอกสารเฉพาะโควตาให้แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

7.1) โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
กรณีผู้สมัครใช้สิทธิ์ของบิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ หรือจังหวัดที่แหล่งฝึกตั้งอยู่ 
7.1.1) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดาของผู้สมัคร                           จำนวน  1 ฉบับ 
7.1.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดาของผู้สมัคร              จำนวน  1 ฉบับ 

7.2) โควตาบุตร ตชด.ภาค 2  
7.2.1) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  

ของบิดา หรือมารดา                                                                                       จำนวน  1 ฉบับ     
7.2.2) สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร                                                      จำนวน  1 ฉบับ 

          7.2.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดาของผู้สมัคร             จำนวน  1 ฉบับ 
7.3) โควตาบุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

7.3.1) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร                                 จำนวน  1 ฉบับ 
  สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

7.3.2) สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร                                                      จำนวน  1 ฉบับ 
          7.3.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดาของผู้สมัคร             จำนวน  1 ฉบับ 

7.4) โควตาบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม  
7.4.1) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร                                  จำนวน 1 ฉบับ 

 สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับจริง 
7.4.2) สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร                                                       จำนวน 1 ฉบับ 

          7.4.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดาของผู้สมัคร              จำนวน 1 ฉบับ 
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เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา  มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
2.4.1 ผลคะแนน  

1) TGAT 90            ความถนัดทัว่ไป                                                         คิดเป็นร้อยละ 20 
2) TPAT 3            ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์      คิดเป็นร้อยละ 15 
3) A-Level รหสั 61  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม)                 คิดเป็นร้อยละ 15  
4) A-Level รหสั 65  เคมี                                                                          คิดเป็นร้อยละ 15 
5) A-Level รหสั 66  ชีวเคมี                                                                      คิดเป็นร้อยละ 15 
6) A-Level รหสั 82  ภาษาอังกฤษ                                                              คิดเป็นร้อยละ 20 

2.4.2 การสัมภาษณ์                                                                            ผ่าน  
2.4.3 การตรวจร่างกาย                                                                        ผ่าน 
 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลคะแนนสอบ ข้อ 2.4.1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน      
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1.3 เกณฑ์คะแนนคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จำนวน 120 คน 

ลำดับ ประเภทโควตา จำนวนรับ เกรดเฉลี่ย 
ร้อยละ  

TGAT 90 TPAT 3 A-Level 61  A-Level 65  A-Level 66  A-Level 82  

1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 

ไม่ต่ำกว่า 
2.50 

20 15 15 15 15 20 

2 โควตาบุตรตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2         5 

3 
โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

38 

4 
โควตาบุตรบุคลากรของ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

2 

5 
โควตาบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม หรือ 
โควตาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 

5 

 

หมายเหตุ :  1. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนสอบ TGAT90  TPAT3  A-Lelvel61  A-Lelvel65  A-Lelvel66  A-Lelvel82 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
       2. คะแนนรวม TGAT90 + TPAT3 + A-Lelvel61 + A-Lelvel65 + A-Lelvel66 + A-Lelvel82 เท่ากับ 100% 
                3. โควตาจะยังคงไว้จนกว่าจะรับนักศึกษาได้ครบจำนวน จนสิ้นระยะเวลารับสมัคร


