
 
 
 

 
ประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 
เรื่อง รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบสอง (รับตรง) 
------------------------------------------------------------------ 

 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  ไดดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔  รอบสอง (รับตรง)  เมื่อวันที่  ๑๐ เมษายน  
๒๕๖๔  ไปแลวน้ัน  
 บัดน้ี  การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
นครพนม จึงประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา  
๒๕๖๔ รอบสอง  (รับตรง)   ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบทาย  โดยใหผูผานการสอบคัดเลือกรายงานตัวข้ึน
ทะเบียนเปนนิสิต ในวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.  ณ  สำนักงานวิชาการ  กลุม
งานทะเบียนและวัดผล  หอง A ๓๑๐  ช้ัน ๓  อาคารพระพรหมบัณฑิต  วิทยาลัยสงฆนครพนม ทั้งนี้ หากไม
ดำเนินการตามกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในครั้งนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑  -  
 

รายช่ือแนบทายประกาศมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 
ฉบับลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณคดัเลือกเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบสอง (รับตรง) 

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

   

  

 
คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

ที่ ช่ือ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวมลฤดี  วงษแกว โรงเรียนปลาปากวิทยา  
๒ สามเณรธวัช  ภูยาทิพย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  
๓ สามเณรวายุ  นิจคำ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  
๔ สามเณรอัครพงษ  ทาระขจัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  
๕ พระเกา  ขันธวงศ (ธมฺมโชโต) โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม  
๖ นางสาวน้ำฝน  เชิดสัญเทียะ โรงเรียนธาตุพนม  
๗ นางสาวสุพรรษา  แสงสุวรรณ โรงเรียนธาตุพนม  
๘ นางสาวศิรินัส  บัวชุม โรงเรียนธาตุพนม  
๙ นางสาวชนัดฎา  สืบเสาะจบ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม  

๑๐ นายพัฒนชระ  สำรองพันธ โรงเรียนนาถอนพัฒนา  
๑๑ นายภัควัฒน  ทับบุญ โรงเรียนธาตุพนม  

 
 

คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
 

 

ที่ ช่ือ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ สามเณรสุทธิชัย  เหล็กดี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  
๒ นางสาวสุภาพร บุปผาชาติ โรงเรียนธาตุพนม  
๓ นางสาวชนนภัส หนูหวง โรงเรียนธาตุพนม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒  -  
 

คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร  
 

ที่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวเสาวณี  หลวงพล โรงเรยีนธาตุพนม  
๒ นางสาวสุมาลย  พานิชโช โรงเรียนธาตุพนม  
๓ พระภิญโญ พลญาโณ (โคระนาม) วิทยาลัยการอาชีพนาหวา ม.นครพนม  
๔ นายเดชาธร  ศรีพ่ัว โรงเรียนปยะมหาราชาลัย  
๕ พระนคริน  ธีรปฺโญ โรงเรยีนผึ่งแดดวิทยาคาร  
๖ พระมหาศศิวงศ  มงฺคลวาที (พิมพการ) โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดโสธรวราราม  
๗ นางสาวจิราภรณ  โกมล โรงเรียนขนอมพิทยาคม  
๘ นางสาวภัทรนันท  จันทนะ โรงเรียนธาตุพนม  
๙ นายกฤษณะ  แสงสวาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ  

๑๐ นายพสวีร  ตัณฑวรา โรงเรยีนนครพนมวิทยาคม  
๑๑ นายณรงคฤทธ์ิ  สุขรี่ โรงเรยีนคำชะอีวิทยาคาร  
๑๒ พระวัชระ  สมจิตฺโต (จันทรสีดา) วัดโพธิ์คำ  
๑๓ สามเณรณภัทร  จันทรเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ อำเภอคำชะอี  
๑๔ พระภัทรศักดิ ์ ปฺญาวโร (บุญธิมา) โรงเรยีนจุฑารัตนวิทยา  
๑๕ นายอดิศักดิ์  ไกยฝาย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  
๑๖ นายอนันต  แกนทาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 
 

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 


