ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ (รอบที่ 2)
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (Portfolio 2)
......................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดาเนินการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ
เข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) เพื่อให้การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกาหนดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในภาคปกติ ดังต่อไปนี้
รหัส

คณะ/สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์
1501 การศึกษาปฐมวัย
1502 พลศึกษา
1503 การประถมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2505 คณิตศาสตร์
2506 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2507 คอมพิวเตอร์ศึกษา
2508 ฟิสิกส์
2509 เคมี
2510 ชีววิทยา
2554 อุตสาหกรรมศิลป์
2411 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2412 จุลชีววิทยา
2413 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2414 สาธารณสุขศาสตร์
2415 วิทยาการคอมพิวเตอร์
2416 เคมี
2417 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2418 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2419 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2420 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2423 วิศวกรรมโยธา
2425 การจัดการอาหาร

หลักสูตร

จานวนรับ
รอบที่ 2 (คน)

ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี

15
35
6

ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี

14
8
40
40
16
14
22
39
25
20
28
29
37
76
75
29
75
42
20
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รหัส

คณะ/สาขาวิชา

2455 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2456 วิศวกรรมไฟฟ้า
2457 วิทยาการข้อมูล
2458 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2459 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3526 สังคมศึกษา
3527 ภาษาไทย
3528 ภาษาอังกฤษ
3529 ดนตรีศึกษา
3530 ภาษาจีน
3531 ศิลปศึกษา
3432 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3433 การบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
3434 การพัฒนาชุมชน
3435 ภาษาอังกฤษ
3436 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3438 ออกแบบดิจิทัลอาร์ต
3439 ออกแบบนิเทศศิลป์
3440 รัฐประศาสนศาสตร์
3441 นิติศาสตร์
3460 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ
4542 ธุรกิจศึกษา
4443 การจัดการทั่วไป
4444 การตลาด
4445 การเงินและการธนาคาร
4446 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4447 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4448 ธุรกิจระหว่างประเทศ
4449 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4450 การบัญชี

วท.บ. 4 ปี
วศ.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

จานวนรับ
รอบที่ 2 (คน)
38
115
40
23
38

ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ค.บ. 5 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
รป.บ. 4 ปี
น.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี

3
17
8
31
9
5
20
106
59
31
30
67
58
31
26
29

ค.บ. 5 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บช.บ. 4 ปี

9
367
47
31
11
102
33
60
35

หลักสูตร
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รหัส
4451
4452

คณะ/สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
รวมจานวนรับรอบที่ 2 ทั้งหมด

หลักสูตร
นศ.บ. 4 ปี
นศ.บ. 4 ปี

จานวนรับ
รอบที่ 2 (คน)
29
18
2,231

ข้อกาหนดในการสมัครเรียน
1. คุณสมบั ติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยฯ เรื่อง การรับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
(ตามเล่มคู่มือใบสมัคร)
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
3. สมัครออนไลน์ (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561)
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ ให้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบที่ http://reg.npru.ac.th เมนู “สมัคร
เรียนระดับปริญญาตรี”
3.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้น พิมพ์ใบชาระค่าสมัครสอบ ช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรืองานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (การชาระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ต้องรอ 3 - 5 วันทาการจึงจะสามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงินในระบบได้) ชาระเงินค่าสมัครสอบ
ได้ตั้งแต่วันที่รับสมัครจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หากชาระเงิน
ไม่ทันตามกาหนดการให้ผู้สมัครติดต่อชาระเงินที่มหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น หากเกิน
จากนี้ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ
3.3 ผู้ สมั ครสามารถตรวจสอบข้ อมู ลการสมั ครสอบ วั น เวลา สถานที่ ส อบในระบบได้ ตาม
กาหนดการของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://reg.npru.ac.th เมนู “สมัครเรียนระดับปริญญาตรี”
3.4 ผู้สมัครสอบออนไลน์ไม่ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบ แต่ให้นาสาเนาใบระเบีย น
แสดงผลการเรียน ปพ.1 จานวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง และแฟ้มสะสมงานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อใช้
ประกอบการสัมภาษณ์
4. สมัครด้วยตนเอง (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561)
ยื่นใบสมัครพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จานวน 200 บาท ณ ห้องรับสมัครชั้น 1
อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (จาหน่ายใบสมัคร ชุดละ 200 บาท) ทุกวัน
ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัย)
เอกสารประกอบการสมัครสอบด้วยตนเอง
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมแว่นตาดา
2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียน หรือ
นายทะเบียน จานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ให้ใช้ใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน
4, 5 หรือ 6 ภาคเรียน)
4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
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5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์ http://reg.npru.ac.th เมนู “สมัครเรียนระดับปริญญาตรี”
6. สอบสัมภาษณ์พร้อมยื่นแฟ้มสะสมงาน
6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ยื่นแฟ้มสะสมงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
6.2 หลักสูตรอื่นๆ (4 ปี) ยื่นแฟ้มสะสมงานวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์
1) ประวัติส่วนตัว
2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 4, 5 หรือ 6 ภาคเรียน
3) ใบแสดงความสามารถพิเศษ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4) อื่นๆ (ถ้ามี)
7. ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกสาขาวิชาและสถานที่รายงานตัว วันที่ 7 มีนาคม 2561
8. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ที่ระบบกลางของ ทปอ. วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561
9. ก าหนดการอาจมีก ารเปลี่ ย นแปลงให้ ผู้ เข้า สอบติ ดตามข่าวสาร ประกาศต่างๆ ที่ เว็บไซต์
http://www.npru.ac.th (ข่ าววิ ช าการ) http://ac.npru.ac.th (ข่ า วงานรับ สมั ครนั ก ศึก ษา) กดติด ตาม
Facebook : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน NPRU/Fan Page หรือ http://reg.npru.ac.th
เมนู “สมัครเรียนระดับปริญญาตรี”
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

