
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 (เพ่ิมเติม) 

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

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ร่วมกับ          
กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ไปแล้วนั้น เนื่องจากจํานวนรับนักศึกษาไม่ตรงตามแผนท่ีมหาวิทยาลัย          
กําหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2555 (เพ่ิมเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. เง่ือนไขการสมัคร 
  1.1 ผู้ ท่ีผ่านการสมัคร และสอบทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัย               
ภาคใต้แล้ว ให้นําบัตรประจําตัวผู้สมัครไปยื่นในวันรับสมัครเพ่ือเลือกสาขาวิชาใหม่โดยไม่ต้องชําระเงินค่าสมัคร
และไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์           
   1.2 ผู้ท่ียังไม่เคยสมัครต้องซ้ือใบสมัครและต้องสมัครใหม่ 

  2. การสมัคร 
  2.1 จําหน่ายใบสมัคร ต้ังแต่วันท่ี 2–11 เมษายน 2555 ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและ              
งานทะเบียน (อาคาร 9)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ราคาชุดละ 100 บาท 
  2.2 วันสมัคร รับสมัคร วันท่ี 10 - 11 เมษายน 2555 และ 17 – 18 เมษายน  2555 
  2.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 200 บาท 
  2.4 การเลือกสาขาวิชา เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น (รายละเอียดสาขาวิชาและ
จํานวนรับตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 

  3. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
         คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้                      
ปีการศึกษา 2555 

  4. การสอบคัดเลือก 
  สอบคัดเลือก  วันท่ี 23 เมษายน 2555 
   เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน 
   เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

  5. การประกาศผลการสอบ 
   ประกาศผลการสอบ  วันท่ี 24 เมษายน 2555 
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  6. การรายงานตัว 
         ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก รายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันท่ี 26–27 เมษายน 2555              
โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ 
   6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต  9,100 บาท 
   6.2 หลักสูตรอ่ืนๆ      7,800 บาท 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

 
(นายฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์) 

อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



หนาท่ี 1

จํานวน
รวม

ครุศาสตร 1112 คอมพิวเตอรศึกษา 10 ม.6  หรือเทียบเทา
(ปริญญาตรี 5 ป) 1132 ฟสิกส 5 ม.6 และเรียนแผนการเรียนเพ่ิม 

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
1072 สังคมศึกษา 5 ม.6  หรือเทียบเทา

20
มนุษยศาสตร 2112 การพัฒนาชุมชน 140 ม.6  หรือเทียบเทา
และสังคมศาสตร 2122 วัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว 64 "

(ปริญญาตรี 4 ป) 2132 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 63 "
2152 การจัดการสารสนเทศ 62 "
2162 นาฏศิลปและการแสดง 10 "
3022 รัฐประศาสนศาสตร 20 "
3032 การปกครองทองถ่ิน 35 "
4012 นิติศาสตร 106 "
5012 ออกแบบนิเทศศิลป 10 "
5022 จิตรกรรม 5 "

515
คณะวิทยาการจัดการ 1102 นิเทศศาสตร 100 ม.6  หรือเทียบเทา

(ปริญญาตรี 4 ป) 6072 บริหารธุรกิจ  (การตลาด) 35 "
6082 บริหารธุรกิจ  (การจัดการทรัพยากรมนุษย) 45 "
6182 การจัดการ 50 "
6212 การจัดการโรงแรม 30 "
6222 คอมพิวเตอรธุรกิจ 50 "
7012 เศรษฐศาสตร 20 ม.6 หรือเทียบเทา เกรดไมต่ํากวา 2.00
8022 การบัญชี 80 "

410
คณะวิทยาศาสตรและ 1262 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 15 ม.6 วิทย-คณิต
เทคโนโลยี 1232 ฟสิกส 25 "

(ปริญญาตรี 4 ป) 1242 เคมี 20 "
1252 ชีววิทยา 10 "
1272 วิทยาการคอมพิวเตอร 20 "
1282 เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ม.6 หรือเทียบเทา
1362 สถิติสารสนเทศศาสตร 30 ม.6 หรือเทียบเทา และตองเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร   มาไมนอยกวา       9   
หนวยกิต

1382 อาหารและโภชนากร 15 ม.6 หรือเทียบเทา
160

รวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

บัญชีแนบทายประกาศรับนักศึกษา  (เพิ่มเติม)
ปการศึกษา  2555

คณะ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาท่ีสมัครรหัสวิชา

รวมคณะครุศาสตร

รวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวมคณะวิทยาการจัดการ



หนาท่ี 2บัญชีแนบทายประกาศรับนักศึกษา  (เพิ่มเติม)
ปการศึกษา  2555

จํานวน
รวม

คณะเทคโนโลยี 1612 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโยธา) 40 ม.6 หรือ ปวช.
อุตสาหกรรม 1622 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) 65 "

(ปริญญาตรี 4 ป) 1632 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรร 40 "
1642 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสฯ) 65 "
1652 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 25 "
1662 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 45 "
1672 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 60 "
1712 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 20 "

(ปริญญาตรี 2 ป) 1812 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโยธา) 60 ปวส. หรือเทียบเทา หรือ อนุปริญญา
1822 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) 70 มีพ่ืนฐานทางชางตรงกับสาขาวิชาที่เขาศึกษา
1832 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรร 30 "
1842 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กฯ) 60 "
1852 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 55 "
1862 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการฯ) 55 ปวส. หรือเทียบเทา หรือ อนุปริญญา

690
รวมจํานวนที่รับท้ังสิ้น 1,795

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะ รหัสวิชา สาขาวิชา / วิชาเอก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาท่ีสมัคร




