
 

 

 

 

 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี  
ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2564 

----------------------------------------   
  

  

เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนมจึงมีนโยบายเข้าร่วมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2564 หรือ Thai University Central Admission 
System (TCAS) ทั้งนี้ จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยมีการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนการรับ และรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้  
 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร   
   1.1  เป็นผู้มคีวามประพฤติดี 
   1.2  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

   1.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   1.4  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามระบบ 
และวิธีการเรียนของหลักสูตร     
  1.5 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6 

(ม.6) หรือเทียบเท่า   
 

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                    (ปวช.)  หรือมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)  หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2564  
                    ตามประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนครพนม  

 
 
 

/2. ก าหนดการ... 
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2.  ก าหนดการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม รอบท่ี 1 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน  
    (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ก าหนดการ วันที่ 

รับสมัครนักศึกษา 

http://admission.npu.ac.th/ 
1 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม 2564 

วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าสมัคร 21 มกราคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

http://admission.npu.ac.th/ 
27 มกราคม 2564 

สอบสัมภาษณ์ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

http://admission.npu.ac.th/ 
11 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing  House 22 - 23  กุมภาพันธ์  2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

http://admission.npu.ac.th/ 
26  กุมภาพันธ์  2564 

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 1 - 10  มีนาคม  2564 

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 

/3. จ านวนการรับ...



-3- 
 

3.  จ านวนการรับและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  รวมจ านวนการรับในรอบท่ี 1 จ านวน 1,375 (คน) 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 20 

- ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.3)  ทุกแผนการเรียน  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

2 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 15 
3 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 20 

4 
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
(ศศ.บ.) 

10 

5 นิติศาสตร์ (น.บ.) 30 
6 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 20 

รวมจ านวนการรับ 115 
 

 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 
1 การบัญชี (บช.บ.) 150 

- ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.3)  ทุกแผนการเรียน  

2 การจัดการ (บธ.บ.) 100 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 30 

รวมจ านวนการรับ 280 
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/คณะครุศาสตร์... 



 

/คณะวิทยาการ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

วิทยาลัยนาหว้า 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) 15 

-  ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
(ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-  ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
-  ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้าน
วิชาการ ด้านสังคม ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

รวมจ านวนการรับ 15 

คณะครุศาสตร ์
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) GPAX  เกณฑ์การรับ 

1 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 60 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

- ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)   
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา 
- ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนการรับ คณะกรรมการจะ

พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยเรียงล าดับจากผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) ตามจ านวนที่เหมาะสม และ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นการตัดสินที่สิ้นสุด  

 

2 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 45 ไม่ต่ ากว่า 2.75 

3 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 40 ไม่ต่ ากว่า 2.50 

4 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(ค.บ.) 

55 ไม่ต่ ากว่า 2.50 

5 สังคมศึกษา (ค.บ.) 40 ไมต่่ ากว่า 2.50 

6 ภาษาไทย (ค.บ.) 55 ไม่ต่ ากว่า 2.75 

7 คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.) 15 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

8 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 55 ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รวมจ านวนการรับ 365  



 

/คณะวิทยาศาสตร์... 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 
วิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึก
กีฬาและการออกก าลังกาย (วท.บ.) 

35 

- ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.3)  ทุกแผนการเรียน  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา 

2 
วิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการ
จัดการกีฬา (วท.บ.) 

35 

3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ.) 30 
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 30 

รวมจ านวนการรับ 130 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 เคมี (วท.บ.) 15 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)   

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 
2.00 

2 ชีววิทยา (วท.บ.) 25 

3 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 25 

รวมจ านวนการรับ 65  
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คณะวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 25 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  แผนการเรียน วิทย์ - คณิต  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 
2.00 

รวมจ านวนการรับ 25  

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 ฟิสิกส์ (ค.บ.) 40 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือก าลัง

ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  แผนการเรียน วิทย์ - คณิต  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 

2.00 รวมจ านวนการรับ 40 

 
 

                                                                                                                                                                                                      /วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 การจัดการการบิน (บธ.บ.) 20 - ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)          
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.3)  ทุกแผนการเรียน  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 รวมจ านวนการรับ 20 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 
1 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 20 

- ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
(ปวช.)  หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)  ทุกแผนการเรียน  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 30 
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 20 
4 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) 25 
5 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 20 
6 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 30 

รวมจ านวนการรับ 145 
 

                                                                                                                                                                                /วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 25 -  ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)          
    หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.3)  ทุกแผนการเรียน  
-   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า    

2.00 รวมจ านวนการรับ 25 

 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
(วท.บ.) 

20 

-  ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
(ปวช.) หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-  ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้าน
วิชาการ ด้านสังคม ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

2 
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
(วท.บ.) 

20 

3 
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง 
(วท.บ.) 

20 

4 
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยี
อาหาร (วท.บ.) 

20 

รวมจ านวนการรับ 80 
                                                                                                                                                                                /วิทยาลัย...  
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วิทยาลัยธาตุพนม 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) 20 

-  ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
(ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-  ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 
-  ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้านวิชาการ 
ด้านสังคม ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 25 

-  ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
(ปวช.)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-  ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้านวิชาการ 
ด้านสังคม ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ รวมจ านวนการรับ 45 

 
 

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
ล าดับ สาขาวิชา จ านวนการรับ (คน) เกณฑ์การรับ 

1 
สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ
ระบบอัตโนมัติ (อส.บ.) 

20 

-  ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-  ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้านวิชาการ 
ด้านสังคม ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (บธ.บ.)  

20 

-  ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-  ถ้าได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้านวิชาการ 
ด้านสังคม ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ รวมจ านวนการรับ 40 

 
   หมายเหตุ  1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่าผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและ

ไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม 
        2.  มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้ประกาศไว้หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่  คณะ/   

วิทยาลัยได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
                                                                                                                                                                               /4.  การสมัคร... 
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4.  การสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Online) 
 4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  

 http://admission.npu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 
 4.2  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ 2 อันดับ และมีค่าสมัคร 
300 บาท ก าหนดช าระเงินวันสุดท้ายวันที่  21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. 
 4.3  พิมพ์ใบช าระค่าสมัครและน าไปช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามเวลาเปิดท าการของธนาคาร   
 4.4  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร และอัพโหลดหลักฐานการช าระเงินผ่าน
ทางระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://admission.npu.ac.th 
 4.5  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครตามก าหนดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
  

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่    27  มกราคม  2564   ผ่านทางเว็บไซต์  
http://www.npu.ac.th และ http://admission.npu.ac.th 
 

6.  การสอบสัมภาษณ์   
 

 มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  ในระหว่างวันที่  1 - 3  กุมภาพันธ์  2564  โดยจะ
ก าหนดเวลาและสถานที่  ในท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานเพ่ือน ามายื่น
ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้      
  6.1  ใบสมัครเข้าศึกษา  โดยพิมพ์ได้จากระบบรับสมัครนักศึกษา    จ านวน  1  ชุด 
        พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียน  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า  ขนาด 1 นิ้ว 
 6.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน  1  ฉบับ 
 6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ 
 6.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)       จ านวน  1  ฉบับ 
 6.5  ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าสมัคร      จ านวน  1  ฉบับ 
 6.6  เอกสารแสดงการรับรองคุณวุฒิการศึกษา      จ านวน  1  ฉบับ 
 6.7  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) 
  

หมายเหตุ  :  1.  เอกสารทุกฉบบั  จะต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
                       2.  เมื่อช าระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะขอรับ 
   คืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
        3.  กรณีท่ีผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
         ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้า 
        ศึกษา  

         4.  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น 
          /7. การยืนยัน... 

http://admission.npu.ac.th/
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7.  การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  
  

 ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ ในระบบ  Clearing  House  ในระหว่างวันที่   22 - 23   
กุมภาพันธ์  2564  โดยมหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนครพนม  ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th และ http://admission.npu.ac.th 
ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2564   

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่     7     ตุลาคม    พ.ศ.  2563 
 
 
 

                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี) 
                            รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน   
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
    
 


