ÖúĆïĀîšćÿćøïĆâ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ตั้ง
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäîÙøÿüøøÙĝǰêĆĚÜĂ÷ĎęìĊę đú×ìĊęǰǰĀöĎęìĊęǰǰëîîÿüøøÙĝüĉëĊǰêǰćïúîÙøÿüøøÙĝêÖǰĂǰćđõĂđöČĂÜ
îÙøÿüøøÙĝǰÝĆÜĀüĆéîÙøÿüøøÙĝǰǰ
ēìøýĆóìĝǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ēìøÿćøǰǰǰǰǰ
8FCTJUFǰǰIUUQXXXOTSVBDUIǰ

สถานที่ในการจัดการศึกษา
1. อําเภอเมืองนครสวรรคǰĔßĚĂćÙćøÿëćîìĊę×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäîÙøÿüøøÙĝǰêǰćïúîÙøÿüøøÙĝêÖǰĂǰćđõĂ
đöČĂÜîÙøÿüøøÙĝǰÝĆÜĀüĆéîÙøÿüøøÙĝǰĔîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔĀĚîĆÖýċÖþćìčÖßĆĚîðĊǰìčÖĀúĆÖÿĎêøÿć×ćüĉßć
Ē×îÜüĉßćǰ÷ÖđüĚîïćÜĀúĆÖÿĎêøÿć×ćüĉßćĒ×îÜüĉßćǰêćö×ĚĂǰǰ
2. อําเภอพยุหะคีรี ǰĔßĚĂćÙćøÿëćîìĊę×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä îÙøÿüøøÙĝǰ ÿęüî÷ę ćîöĆìøĊ ǰêǰćïú÷ęćîöĆìøĊǰ
ĂǰćđõĂó÷čĀąÙĊøĊǰÝĆÜĀüĆéîÙøÿüøøÙĝ ǰĔîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔĀĚîĆÖýċÖþćìčÖßĆĚîðĊǰĔîĀúĆÖÿĎêøÿć×ćüĉßć
Ē×îÜüĉßćǰéĆÜêęĂĕðîĊĚǰ
ǰĒ×îÜüĉßćÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜǰ øï ǰ
ǰĒ×îÜüĉßćÖćøðÖÙøĂÜìĚĂÜëĉęîǰ øï ǰ
ǰĒ×îÜüĉßćøĆåðøąýćÿîýćÿêøĝǰ øï ǰ
ǰĀúĆÖÿĎêøîĉêĉýćÿêøïĆèæĉêǰ îï ǰ
ǰĒ×îÜüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøñúĉêóČßǰ üìï ǰ
ǰĒ×îÜüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøñúĉêÿĆêüĝǰ üìï ǰ
ǰĒ×îÜüĉßćđìÙēîēú÷ĊÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüĝîĚǰćǰüìï ǰ
ǰÿć×ćüĉßćüĉì÷ćýćÿêøĝĒúąđìÙēîēú÷ĊÖćøĂćĀćøǰ üìï ǰ

อัตราคาธรรมเนียม
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäîÙøÿüøøÙĝǰÖǰćĀîéĂĆêøćÙęćíøøöđîĊ÷öǰéĆÜêęĂĕðîĊĚǰ
ǰÙęćíøøöđîĊ÷öìĊęđøĊ÷ÖđÖĘïÙøĆĚÜđéĊ÷üđöČęĂĒøÖđ×Ěćǰ
ǰ ǰÙęć×ċĚîìąđïĊ÷îđðĘîîĆÖýċÖþćĔĀöęǰ ǰïćìǰ
ǰ ǰÙęćïĆêøðøąÝǰćêĆüîĆÖýċÖþćǰǰïćìǰ
ǰ ǰÙęćðøąÖĆî×ĂÜđÿĊ÷Āć÷ǰ ǰïćìǰ
ǰ ǰÙęćđĂÖÿćøÙĎęöČĂîĆÖýċÖþćǰǰïćìǰ
ǰ ǰÙęćÿĂïðøąÖĆîÙčèõćóÖćøýċÖþćđÖĊę÷üÖĆïÙüćöøĎĚÙüćöÿćöćøëéĚćîõćþćĂĆÜÖùþǰǰïćìǰ
ǰ ǰÙęćöĆéÝǰćðøąÖĆîÿĆââćĀĂóĆÖǰ ǰïćìǰ
ǰ ǰÙęćßčéóúąǰǰïćìǰ
ǰ ǰÙęćđÙøČęĂÜĀöć÷îĆÖýċÖþćǰǰïćìǰ
ǰ ǰÙęćúÜìąđïĊ÷îðåöîĉđìýîĆÖýċÖþćǰǰïćìǰ
đÖèæŤÖćøÙĆéđúČĂÖĒúąÙčèÿöïĆêĉđÞóćą TCAS62 øĂïìĊę 4
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ǰÙęćïǰćøčÜÖćøýċÖþćĒïïđĀöćÝęć÷đðĘîøć÷õćÙÖćøýċÖþćǰ
หลักสูตร
ǰüĉýüÖøøöýćÿêøïĆèæĉêǰ
ǰĂčêÿćĀÖøøöýćÿêøïĆèæĉêǰ
ǰđìÙēîēú÷ĊïĆèæĉêǰ
ǰüĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉêǰ
ǰïøĉĀćøíčøÖĉÝïĆèæĉêǰ
ǰïĆâßĊïĆèæĉêǰ
ǰđýøþåýćÿêøïĆèæĉêǰ
ǰîĉđìýýćÿêøïĆèæĉêǰ
ǰîĉêĉýćÿêøïĆèæĉêǰ
ǰøĆåýćÿêøïĆèæĉêǰ
ǰýĉúðïĆèæĉêǰ
ǰýĉúðýćÿêøïĆèæĉêǰ
ǰýĉúðýćÿêøïĆèæĉêǰ îćîćßćêĉ ǰ
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คาบํารุงการศึกษาเหมาจาย
บาท/ภาคการศึกษา
(ไมเกิน 18 หนวยกิต)
(19 หนวยกิต ขึ้นไป)
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คุณสมบัติทั่วไป
ǰĕöęđðĘîõĉÖþčǰÿćöđèøǰĔîóčìíýćÿîćǰ
ǰöĊøęćÜÖć÷Ē×ĘÜĒøÜǰĕöęđðĘîēøÙêęĂĕðîĊĚǰÙČĂǰēøÙđøČĚĂîǰēøÙüĆèēøÙĔîøą÷ąĂĆîêøć÷ǰēøÙđìĚćßĚćÜĔîøą÷ąðøćÖä
ĂćÖćøđðĘîìĊęøĆÜđÖĊ÷ÝĒÖęÿĆÜÙöǰêĉé÷ćđÿóêĉéĔĀĚēìþĂ÷ęćÜøĚć÷ĒøÜǰĒúąēøÙóĉþÿčøćđøČĚĂøĆÜǰ
ǰöĊÿč ×õćóÝĉêÿöïĎøèĝ ǰĕöęöĊðøąüĆêĉēøÙÝĉê ǰēøÙðøąÿćì×ĆĚî øčîĒøÜêćöĀúĆ ÖåćîìćÜÖćøĒóì÷ĝ ǰĕöęđðĘ î ñĎĚĕøĚ
ÙüćöÿćöćøëǰÝĉêôĆęîđôČĂîǰĒúąĕöęÿöðøąÖĂïǰ
ǰöĊÙüćöðøąóùêĉđøĊ÷ïøĚĂ÷ǰ
ǰöĊüĉîĆ÷ĒúąöĊÙüćöøĆïñĉéßĂïǰ
ǰöĊÙüćöýøĆìíćĒúąÿîĆïÿîčîÖćøðÖÙøĂÜĔîøąïĂïðøąßćíĉðĕê÷ĂĆîöĊóøąöĀćÖþĆêøĉ÷ĝđðĘîĂÜÙĝóøąðøąöč×ǰ

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ǰđðĘîñĎĚÿǰćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćðĊìĊęǰǰĀøČĂ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊó ǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊó
ßĆĚîÿĎÜǰĀøČĂđìĊ÷ïđìęćǰĕöęÝǰćÖĆéĒñîÖćøđøĊ÷îǰ
ǰĕöęÝǰćÖĆéǰ(1"9ǰ
ǰ ǰ÷ÖđüĚîĒ×îÜüĉßćÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜ ǰĒ×îÜüĉßćÖćøðÖÙøĂÜìĚĂÜëĉęî ǰĒ×îÜüĉßćøĆåðøąýćÿîýćÿêøĝǰ
(1"9ǰêĚĂÜĕöęêęǰćÖüęćǰǰ
ǰ ǰ÷ÖđüĚîÿć×ćüĉßćõćþćĕì÷ǰ(1"9ǰêĚĂÜĕöęêęǰćÖüęćǰǰ
ǰÿĂïÿĆöõćþèĝìčÖÿć×ćüĉßćĒ×îÜüĉßćǰ
ǰ ǰ÷ÖđüĚîÿć×ćüĉßćéîêøĊǰÿĂïðäĉïĆêĉǰ
đÖèæŤÖćøÙĆéđúČĂÖĒúąÙčèÿöïĆêĉđÞóćą TCAS62 øĂïìĊę 4
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ǰđðĘîñĎĚÿǰćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćðĊìĊęǰǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊó
ßĆĚîÿĎÜǰĀøČĂđìĊ÷ïđìęćǰĕöęÝǰćÖĆéĒñîÖćøđøĊ÷îǰ
ǰ ǰ÷ÖđüĚî ÿć×ćüĉß ćôĉ ÿĉ Öÿĝ ǰÿć×ćüĉß ćüĉì ÷ćýćÿêøĝÿĉę ÜĒüéúĚ Ă ö ǰÿć×ćüĉß ćđìÙēîēú÷Ċ ßĊüõćó ǰÿć×ćüĉß ć
ßĊüüĉì÷ćǰđÞóćąñĎĚÿǰćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćðĊìĊęǰ ǰĒñîÖćøđøĊ÷îüĉì÷ĝÙèĉêđìęćîĆĚîǰ
ǰĕöęÝǰćÖĆéǰ(1"9ǰ
ǰ ǰ÷ÖđüĚîÿć×ćüĉßćßĊüüĉì÷ćǰ(1"9ǰêĚĂÜĕöęêęǰćÖüęćǰǰ
ǰÿĂïÿĆöõćþèĝìčÖÿć×ćüĉßćĒ×îÜüĉßćǰ

คณะวิทยาการจัดการ
ǰđðĘîñĎĚÿǰćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćðĊìĊęǰǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊó
ßĆĚîÿĎÜǰĀøČĂđìĊ÷ïđìęćǰĕöęÝǰćÖĆéĒñîÖćøđøĊ÷îǰ
ǰ ǰ÷ÖđüĚîđýøþåýćÿêøïĆèæĉêǰøĆïđÞóćąñĎĚÿǰćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćðĊìĊęǰǰĒñîÖćøđøĊ÷îüĉì÷ĝÙèĉêǰ
ĀøČĂĒñîÖćøđøĊ÷îýĉúðĝÙǰćîüèǰ
ǰĕöęÝǰćÖĆéǰ(1"9ǰ
ǰ ǰ÷ÖđüĚîÿć×ćüĉßćÖćøìęĂÜđìĊę÷üĒúąÖćøēøÜĒøöǰ(1"9ǰêĚĂÜĕöęêęǰćÖüęćǰǰ
ǰÿĂïÿĆöõćþèĝìčÖÿć×ćüĉßćĒ×îÜüĉßćǰ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ǰđðĘîñĎĚÿǰćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćðĊìĊęǰǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊó
ßĆĚîÿĎÜǰĀøČĂđìĊ÷ïđìęćǰĕöęÝǰćÖĆéĒñîÖćøđøĊ÷îǰ
ǰĕöęÝǰćÖĆéǰ(1"9ǰ
ǰÿĂïÿĆöõćþèĝìčÖÿć×ćüĉßćĒ×îÜüĉßćǰ
ǰ
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จํานวนและเกณฑการรับสมัครรอบที่ 4
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20

คณะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสสาขาวิชา
17202012101
17202012102
17202012103
17202012104
17202012105
17202012106
17202012107
17202012108
17202012109
17202012110
17202012111
17202012112
17203013101
17203013102
17203013103
17203013106
17203013107
17203013108

สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ )
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวนรับ
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
40
40
40
30
40
30

เกณฑคะแนนขั้นต่ํา
O-NET GAT PAT

คุณสมบัติเฉพาะ
GPAX ไมต่ํากวา 2.50

ไมใช

GPAX ไมต่ํากวา 2.00
ไมใช

แผนการเรียนวิทย -คณิต

21 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17203013109 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

30

- แผนการเรียนวิทย -คณิต
- GPAX ไมต่ํากวา 2.50

24 คณะวิทยาการจัดการ
25 คณะวิทยาการจัดการ

17204014101 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
17204014102 นิเทศศาสตรบัณฑิต

20
80

GPAX ไมต่ํากวา 2.00
-

26 คณะวิทยาการจัดการ

17204014103 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

40

แผนการเรียนวิทย -คณิต
หรือแผนการเรียนศิลป -คํานวณ

ไมใช
27 คณะวิทยาการจัดการ
28 คณะวิทยาการจัดการ
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17204014104 บัญชีบัณฑิต
17204014105 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

160
80
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จํานวนและเกณฑการรับสมัครรอบที่ 4
ลําดับ

คณะ

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17204014106
17204014107
17205015101
17205015102
17205015103
17205015104
17205015108
17205015109
17205015110
17205015111
17205015113
17205015114
17205015116
17205025119

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนตการเกษตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

80
40
25
40
25
40
30
30
40
40
40
40
40
40
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เกณฑคะแนนขั้นต่ํา
O-NET GAT PAT

ไมใช

คุณสมบัติเฉพาะ

-

603/742

