
 
 
 

 
ประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  รอบสาม (รับตรง) 
---------------------------------------- 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  ไดดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔ รอบสาม (รับตรง)  ตั้งแตวันที่  ๑  เมษายน    
๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  ที่ผานมาแลวน้ัน  
 บัดนี้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนมไดพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครสอบ
เรียบรอยแลว  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔ รอบสาม  (ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบทาย)  โดยใหผูมีสิทธิ์ดำเนินการตาม
กำหนดการดังนี้  
 

 วันเสารท่ี  ๕   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  สอบขอเขียน 

สอบวิชาความรูเฉพาะสาขาวิชา 
สอบวิชาวัดแววความเปนครู (เฉพาะคณะครุศาสตร) 

 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  สอบสัมภาษณ 
        

  หากผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ไมดำเนินการตามกำหนดท่ีประกาศไวนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  จะถือวาสละสิทธิ์ในครั้งนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑  -  
 

รายช่ือแนบทายประกาศมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 
ฉบับลงวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  รอบสาม (รับตรง) 

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

  
 

คณะครุศาสตร  สาขาวิชาสังคมศึกษา   
หองสอบ  ขอเขียน  : หองประชุมพระเทพวรมุนี  ชั้น ๓ อาคารหลวงตาซี โซนบี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
หองสอบ  สัมภาษณ    : หอง A๓๐๓  ชั้น ๑  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๕.๐๐ น.  
 

 

ที่ ช่ือ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ Phra SOUNTHONE VONLAIVONH มจร. วิทยาเขตหนองคาย  

๒ นางสาววรอนงค  ภาคภูมิ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม  

๓ นายวีรภพ  ประวัง โรงเรียนธาตุพนม  

๔ สามเณรอาทิตย  คำมุงคณุ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดพระธาตุพนม  

๕ นายณรงคฤทธ์ิ  นามจันทา กศน. อำเภอธาตุพนม  

๖ สามเณรวัชรินทร ผาสุข โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดพระธาตุพนม  

๗ นางสาวสุภนิดา ศรีอนุตร โรงเรียนธาตุพนม  

๘ พระเอกราช ฐานธมฺโม วัดกลางเมืองเกาวิทยา  

๙ พระเกษม ผาสุโก (เสมาเพชร) โรงเรียนประจักษวิทยานุสรณ  

๑๐ นายพัทธพล ดาเพ็ง โรงเรียนธาตุพนม  

 

คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
หองสอบ  ขอเขียน  : หองประชุมพระเทพวรมุนี  ชั้น ๓ อาคารหลวงตาซี โซนบี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
หองสอบ  สัมภาษณ    : หอง A๒๐๑ ชั้น ๒  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๕.๐๐ น.  
 

 

ที่ ช่ือ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวจิตรา  ดำแดง โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๓  

๒ นายธีรนิธิ  โคตรพรม โรงเรียนเรณนูครวิทยานุกูล  

๓ นายพิพัฒน  รินทรอุดมผล โรงเรียนธาตุพนม  

๔ นายสุชานนท  แซต้ัง โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนาศึกษา  

๕ นางสาวกนกพร วงศสน่ัน โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา  

๖ นางสาวรักษสุดา  มงคล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  

๗ นางสาวกมลชนก  จันทรหลอด โรงเรียนธาตุพนม  

๘ นางสาวทรรศนมน  มั่นศักดิ์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม  

๙ นางสาวไพลิน  พรประทาน โรงเรียนวัดบึงเหล็กฯ  

๑๐ สามเณรณภัทร บุญชาญ โรงเรียนพระปรยิัติธรรมฯ วัดพระธาตุพนม  

๑๑ พระณัฐพล  คุณวโร (บุญสมประเสริฐ) โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดพระธาตุพนม  

๑๒ นางสาวอาภากร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๓  

 



-  ๒  -  
 
คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร  
หองสอบ  ขอเขียน  : หองประชุมพระเทพวรมุนี  ชั้น ๓ อาคารหลวงตาซี โซนบี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
หองสอบ  สัมภาษณ    : หอง A๓๐๙  ชั้น ๒  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๕.๐๐ น.  
 

ที่ ช่ือ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ พระอภิวันท  อติพโล โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย ขอนแกน  

๒ นางสาวภัสชญาพร  พลมาตย โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค  

๓ สามเณรกองเกียรติ  แซลิ้ม โรงเรียนมัธยมศกึษาเทศบาล ๓  

๔ นายราชชพงษ  สีรขวา โรงเรียนธาตุพนม  

๕ นางสาวปนิดา  บุญเทียม โรงเรียนอุเทนพัฒนา  

๖ นางสาวชลิตรา บัวสาย โรงเรียนเรณนุครวิทยานุกูล  

๗ สามเณรธวัฒชัย  จันปุม โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา  

๘ สามเณรศาสตรตรตราชัย  ผลาผล โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา  

๙ สามเณรมงคล  วรรณพันธ โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา  

๑๐ สามเณรอัครพล  แพงศรี วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย  

๑๑ สามเณรนรภัทร  ไกรยา วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย  

๑๒ สามเณรคมัภีร  เฉลิมสุข โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา  

๑๓ พระเกริกเกียรติ  กตคุโณ (ใสสอง) โรงเรียนบานโพธิ์ตาก  

๑๔ นางสาวณัฏฐณิชา  ตอพล กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร  

๑๕ นางสาวจินตนา  คำโสมศรี วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการจำนงค  

๑๖ นายเอกชัย  แสนครุพ วิทยาลัยธาตุพนม  

๑๗ นายพนมศักดิ์  แสงสวาง กศน.ธาตุพนม  

๑๘ นางสาวณัฐฐินันท  แสงสุวรรณ โรงเรียนธาตุพนม  

๑๙ นางสาวดวงมณี  เหลาบัว วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก  

๒๐ นายราชชะวัลลพ ยุวรัตเเกนทจัน กศน.อำเภอเรณนูคร  

๒๑ นายสุวินัย  ประครองสุข โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม  

๒๒ นางสาวบุญฑริกา  ฮาเรเดย โรงเรียนนาแกสามัคคี  

๒๓ นางสาวพรนภา  พลมาตร กศน.อำเภอหวานใหญ  

๒๔ พระอนันตชยั  เตชธมฺโม (พันธนะภากร) กศน.กทม.  

๒๕ พระอธิการณรงคชัย ฐานุตฺตโร (ภูสงา) โรงเรียนศรใีครวิทยา  

๒๖ นายรุงเรือง  คำดี กศน.อำเภอธาตุพนม  

๒๗ นายอภิสิทธิ์  พอหลอน โรงเรียนดงหลวงวิทยา  

๒๘ นายรังสรรค  อินสูงเนิน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ  

๒๙ นายประทีป  แกวสุข วิทยาลัยเทคนคิยโสธร  

๓๐ นายธนากรณ  ปราณีนิตย โรงเรียนธาตุพนม  

 
 
 



-  ๓  -  
 

คณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
หองสอบ  ขอเขียน  : หองประชุมพระเทพวรมุนี  ชั้น ๓ อาคารหลวงตาซี โซนบี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
หองสอบ  สัมภาษณ    : หองสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ๑  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๕.๐๐ น.  
 

ที่ ช่ือ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ สามเณรชัยพร  แซตั้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดปรางค  

๒ สามเณรภาคิน  อาญาสูน โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดแจงแสงอรุณวิทยา  

๓ พระคงรบ  สฺญโม (ตุยไชย) กศน. อำเภอวานรนิวาส  

๔ สามเณรนนทพัทธ  สีดา โรงเรียนอุบลวิทยากร  

๕ พระอภิชัย จารุธฺมโม (ทิพเสนา) กศน.กาญจนบุรี  

๖ พระธีระพงษ  กิตฺติปฺโญ (ทุมจันทร) โรงเรียนโสกกามวิทยา  

๗ สามเณรกัญญชิษณุพงศ  ทามนตร ี กศน.อำเภอธาตพุนม  

๘ นายชัยพัฒน  ไตรยราช วิทยาลัยเทคโนโลยีนครพนม  

๙ สามเณรกันต  ศรีจูม โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดแจงแสงอรณุวิทยา  

๑๐ สามเณรวิชิต วงคแสง โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดเเจงแสงอรุณวิทยา  

 
 

คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หองสอบ  ขอเขียน  : หองประชุมพระเทพวรมุนี  ชั้น ๓ อาคารหลวงตาซี โซนบี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
หองสอบ  สัมภาษณ    : หอง A๒๐๑  ชั้น ๑  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๕.๐๐ น.  
 

ที่ ช่ือ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวศิริรัตน  วิชิตสุนทร โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแกน  
๒ นางสาววสุรัตน  เนียมศรีสกุล โรงเรียนธาตุพนม  
๓ สามเณรวรเมธ พิกุลศรี สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร  

 
 
 
 

 
 


