
 
 
 
 

 

ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  รอบแรก (โควตา) โดยวิธีพิเศษ 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  ไดดำเนินการสอบสัมภาษณ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔  รอบแรก (โควตา)  เมื่อวันที่  ๑๓  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ไปแลวนั้น  
 บัดน้ี  การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
นครพนม จึงประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำป
การศึกษา  ๒๕๖๔  รอบแรก (โควตา)  ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบทาย  โดยใหผูผานการสอบสัมภาษณรายงาน
ตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.  ณ  สำนักงานวิชาการ  
กลุมงานทะเบียนและวัดผล  หอง A๓๑๐  ช้ัน ๓  อาคารพระพรหมบัณฑิต  วิทยาลัยสงฆนครพนม ทั้งน้ี หากไม
ดำเนินการตามกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในครั้งนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑  -  
 

รายช่ือแนบทายประกาศมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 
ฉบับลงวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  รอบแรก (โควตา) โดยวิธีพิเศษ 

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

  

 
 

ที่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา คณะ / สาขาวิชา 

๑ พระครสูมุหธีรชัย ธีรปฺโญ (ยศดีชัย) รร.พระปรยิัติธรรมฯ วัดพระธาตุพนม คณะครุศาสตร  สาขาวิชาสังคมศกึษา  
๒ นางสาวสุรีพร อุณาพรหม รร.อุเทนพัฒนา คณะครุศาสตร  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๓ นางสาวอัจฉริยา กลุธรรมประทับ รร.ธาตุพนม คณะครศุาสตร  สาขาวิชาสังคมศกึษา  
๔ พระภูพาน สติสมฺปนฺโน (เฉลิมพิมานพร) รร.พระปริยัติธรรมฯ วัดมหาธาต ุ คณะครศุาสตร  สาขาวิชาสังคมศกึษา  
๕ นางสาวกรนภา พลฤทธ์ิ รร.รมเกลา คณะครศุาสตร  สาขาวิชาสังคมศกึษา  
๖ นางสาวสิริวิมล พรหมคนซื่อ รร.พระซองสามัคคีวิทยา คณะครุศาสตร  สาขาวิชาสังคมศกึษา  
๗ นายวรรังสรรค บุพศริิ รร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม คณะครุศาสตร  สาขาวิชาสังคมศกึษา  
๘ นางสาวศสิกา วงศศรีชา รร.นาแกสามัคคีวิทยา คณะครุศาสตร  สาขาวิชาสังคมศกึษา  
๙ สามเณรวงศกร  ลีทอง รร.พระปริยัติธรรมฯ วัดโพธิ์คำ คณะครศุาสตร  สาขาวิชาสังคมศกึษา  
๑๐ นางสาวจิตรา ดำแดง รร.ราชประชานุเคราะห ๕๓ สกลนคร คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
๑๑ นางสาวจุฬาลักษณ ประเสริฐสังข รร.ราชประชานุเคราะห ๕๓ สกลนคร คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาววารณุี กิจวิทยี รร.ราชประชานุเคราะห ๕๓ สกลนคร คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
๑๓ นางสาวจินตนา พระวินิจ รร.ราชประชานุเคราะห ๕๓ สกลนคร คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
๑๔ นายฉัตรเพชร แผนบุตร รร.เรณูนครวิทยานุกลู คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
๑๕ พระอัครเดช อคฺคเตโช (อบอุน) กศน.อำเภอเมืองสกลนคร คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
๑๖ นางสาวนันทิชา นาคกัน รร.ธาตุพนม คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
๑๗ สามเณรกฤษดา หาศรคีํา รร.วัดพระธาตุศรีมงคล คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  
๑๘ นางสาวศิริยากร ลาดคอมมอน รร.ธาตุพนม คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  
๑๙ สามเณรชนญั ู เสนารักษ รร.วัดพระธาตุศรีมงคล คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  
๒๐ สามเณรพงษฐกร ชมภูศร ี รร.วัดพระธาตุศรีมงคล คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  
๒๑ สามเณรวัชระ คําภูเเสน รร.วัดพระธาตุศรีมงคล คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  
๒๒ นางสาวอัจฉรา กุลธรรมประทับ รร.เบญจมราชานุสรณ คณะสงัคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  
๒๓ นายณัฐวุฒิ  ติโนชัง รร.กุดฉิมวิทยาคม คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
 

๑)  ใบรายงานตัวที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว (ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย)  
๒)  สำเนาวุฒิทางการศึกษา          จำนวน  ๒  ชุด 

 ๓)  สำเนาทะเบียนบาน           จำนวน  ๑  ชุด 
๔)  สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภกิษุและสามเณร)    จำนวน  ๑  ชุด  

 ๕)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป)    จำนวน  ๑  ชุด 
๖)  สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (สำหรับชาวตางประเทศ)   จำนวน  ๑  ชุด 

 ๗)  รูปถายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  หนาตรงไมสวมแวนตาดำ ถายแลวไมเกิน ๖ เดอืน  จำนวน  ๑  รูป 
 ๘)  สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรม/บาลี/ธรรมศึกษา (ถามี)    จำนวน  ๑  ชุด  
 

คาธรรมเนียมการรายงานตัว 
 ๑)  คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิต       จำนวน ๓๐๐ บาท 
 ๒ ) คาธรรมเนียมบัตรประจำตัวนิสิต      จำนวน ๑๕๐ บาท 
  
 
 


