
 
 

ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  รอบแรก (โควตา)  

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  ไดดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๕ รอบแรก (โควตา)  ตั้งแตวันท่ี  ๑๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕  ที่ผานมาแลวน้ัน  
 บัดนี้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนมไดพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครสอบ
เรียบรอยแลว  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๕ รอบแรก (โควตา)  จำนวน  ๖๔ รูป/คน   (ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบทาย)  โดยให
ผูมสีิทธิ์ดำเนินการตามกำหนดการดังนี้  
 

  วันเสารท่ี  ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   สอบสัมภาษณ  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     -  คณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   

สอบสัมภาษณ  ณ หอง A ๑๐๓  ชั้น ๑  อาคารพระพรหมบัณฑติ  
วิทยาลัยสงฆนครพนม 

- คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
สอบสัมภาษณ  ณ หอง A ๒๐๑  ชั้น ๒  อาคารพระพรหมบัณฑติ  
วิทยาลัยสงฆนครพนม 

- คณะสงัคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร 
สอบสัมภาษณ  ณ หอง A ๓๐๓  ชั้น ๓  อาคารพระพรหมบัณฑิต  
วิทยาลัยสงฆนครพนม 

        

  ทั้งนี้  หากผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ไมดำเนินการตามกำหนดที่ประกาศไวน้ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  จะถือวาสละสิทธ์ิในครั้งน้ี 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 
 
 
 
 



-  ๑  -  
 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  รอบแรก  (โควตา) 
(แนบทายประกาศวิทยาลัยสงฆนครพนม ฉบับลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕) 

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

คณะพุทธศาสตร  สาขาวิชาพระพทุธศาสนา (พธ.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวดวงฤทัย  บุตรดีวงค โรงเรียนมะคาพิทยาคม  
๒ สามเณรดินทอง  จอยรักสกุล โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธ์ิคำ  
๓ พระอธิการสมัย  สิริธโร วิทยาลัยสงฆนครพนม   
๔ พระอธิการดอยสุเทพ  ฐิตธมฺโม วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๕ พระอธิการสมัย  สิริธโร วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๖ พระธนวัฒน  กตปฺุโญ วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๗ พระสุวิทย  เตชปโฺญ วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๘ พระณัฐพงศ  อมโร มหาวิทยาลยันครพนม  
๙ พระอาทิตย  กนตฺสีโล วิทยาลัยสงฆนครพนม  

๑๐ Phra Sounthone  Vonlayvanh มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๑ พระไกรศร  จนฺทสาโร (มั่งสิน) วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๑๒ นายภาณุพงศ  พันจันทร วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๑๓ พระอนุชา  ภูริญาโณ วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๑๔ พระเพียร  อุทาโน วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๑๕ พระวีระชัย  คเวสโก วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๑๖ พระอธิการเดชสิทธิ์  ยติโก (มั่นการ) วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๑๗ พระสมถวิล  ยสินธโร วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๑๘ พระภูพาน  สติสมฺปนโฺน (เฉลิมพมิานพร) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  
๑๙ พระวชิระ  ฐานะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒  - 
 

คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวพนัสตา  มหาเสนา โรงเรยีนกุดฉิมวิทยาคม  
๒ นางสาวธิญาดา  เทบำรุง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  
๓ นางสาวกมลวรรณ  กุลละ โรงเรยีนนาถอนพัฒนา  
๔ นายศิรศักดิ์  ศลิาอุดม โรงเรยีนธาตุพนม  
๕ นางสาวประภัสสรา  มอมพะเนาว โรงเรยีนเฉลมิพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร  
๖ นางสาวลัดดา  โคตรพรม โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค  
๗ นายศิรศักดิ์  ศลิาอุดม โรงเรยีนธาตุพนม  
๘ นางสาวจินตนา  วงษวิวงษ โรงเรยีนธาตุพนม  
๙ นางสาวสุนารี  โพธิสา โรงเรยีนธาตุพนม  

๑๐ นางสาววิจิตรา  พอบำรุง โรงเรยีนนาแกสามัคคีวิทยา  
๑๑ สามเณรธนากรณ  จะสูงเนิน โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธ์ิคำ  
๑๒ นายศุภโชค  ศรเีจรญิ โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา  
๑๓ นางสาวปาริชาติ  ชนิพลชาย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
๑๔ นายธีรพล  ศรีปทมุภรณ โรงเรียนหวานใหญวิทยา  
๑๕ นางสาวอรอนงค  เชื้อคำฮด โรงเรียนรมเกลา  
๑๖ นางสาวพิมลรัตน  ชารีพร โรงเรยีนรมเกลา  
๑๗ นายภานพุงศ  วงสาสิง โรงเรยีนธรรมบวรวิทยา  
๑๘ นางสาวอรไพลิน  พออามาตย โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกลู  
๑๙ นางสาวอรวรรณ  สายธน ู โรงเรยีนศึกษาประชาสามัคค ี  
๒๐ สามเณรพีระวัส  การินทร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  
๒๑ สามเณรตะวัน  แกวกะรังจัน โรงเรยีนวัดศริมิงคล  
๒๒ สามเณรวิทยธวัช  นาแซง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิรมิงคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๓  -  
 

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวกมลศรี  บุญเหลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๓ จังหวัดสกลนคร  
๒ นางสาวจินตนา  วงษวิวงษ โรงเรยีนธาตุพนม  
๓ สามเณรสุภาวัช  อยูดีเสมอ โรงเรียนพระปริยัติวดัโพธิ์คำ  
๔ นางสาวหงษศา  วงศศรีชา โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล  
๕ สามเณรมานพ  พรมด ี โรงเรยีนวัดศิรมิงคล  

 
 

คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  (ร.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุพรรษา  พอโคตร โรงเรยีนดงดาวแจงพัฒนศึกษา  
๒ นายชินวัตร  อินทรักษ โรงเรียนดงดาวเเจงพัฒนศึกษา  
๓ นายภาคนิ  โคตะ โรงเรยีนดงดาวแจงพัฒนศึกษา  
๔ นายพงศพัฒน  โกพลรตัน โรงเรยีนดวงดาวแจงพัฒนศึกษา  
๕ สามเณรนนทะชัย  สุขเกิด โรงเรยีนวัดพระธาตุศรมีงคล  
๖ สามเณรสมัชชา  ชุมคำนอย โรงเรียนวัดพระธาตุศรมีงคล  
๗ สามเณรบุญยกร  อภัยกลาง โรงเรยีนสมเด็จปริยัติ  
๘ นางสาวปวีณา  นาพินิจ โรงเรยีนดงดาวเเจงพัฒนศึกษา  
๙ นายชัยพัฒน  ไตรยราช โรงเรียนเทคโนโลยีนครพนม  

๑๐ นายรุงเกียรต ิ วาโฉม วิทยาลัยเทคนิคระยอง  
๑๑ นางสาวกุลภา  วงคกระโซ กศน.อำเภอดงหลวง  
๑๒ พระมหาอดเิรก ภูริวฑฺฒโน (สายลนุ) โรงเรยีนวัดพระธาตุศรมีงคล  
๑๓ นางสาวปยะฉัตร  ษมากรวิทิต โรงเรยีนปยะมหาราชาลัย  
๑๔ นางสาวปทมวรรณ  วองไว โรงเรียนหวานใหญวิทยา  
๑๕ นายอนันดา  นิมาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอรเนช่ันแนล  
๑๖ นายเกรียงไกร  โพธาราม โรงเรยีนเลิงนกทา  
๑๗ นางสาวเพ็ญภัค  สมจ ี โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ  
๑๘ นางสาวนิติยา  พาลึก โรงเรยีนหวานใหญวิทยา  

 
 
 
 
 
 



-  ๔  -  
 
 

คำช้ีแจงเพิ่มเติม : ใหผูมีรายชื่อสอบสัมภาษณรอบแรก (โควตา) ขางตน จัดเตรยีมแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
เพ่ือประกอบการสอบสัมภาษณตามเกณฑคุณลักษณะในขอใดขอหนึ่ง ดังนี้.- 

๑. ดานความประพฤติดี มารยาทดี 
- หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน 
- มีหลักฐานเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ หรือไดรับรางวัลตางๆ 

 

๒. ดานผลการเรียนดี  

- ใช GPAX ๕ เทอม ไมต่ำกวา ๓.๐๐  หรือหนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน 
- มีหลักฐานเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ หรือไดรับรางวัลตางๆ 
 

๓. ดานความสามารถดี 
- มีใบเกียรติบัตร ใบรับรอง รางวัล ผลงานตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถพิเศษ  
- มีหลักฐานเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ หรือไดรับรางวัลตางๆ 

 
 
 
 


