
 
 
 
 

 

ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  รอบแรก (โควตา) 
--------------------------------------------------- 

 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  ไดดำเนินการสอบสัมภาษณ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๕  รอบแรก (โควตา)  เมื่อวันที่  ๕  
มีนาคม  ๒๕๖๕  ไปแลวน้ัน 
 บัดน้ี  การดำเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
นครพนม  จึงประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำป
การศึกษา  ๒๕๖๕  รอบแรก (โควตา)  ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบทาย  โดยใหผูผานการสอบสัมภาษณรายงาน
ตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิต ในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.  ณ  สำนักงานวิชาการ  กลุม
งานทะเบียนและวัดผล  หอง A ๓๑๐  ชั้น ๓  อาคารพระพรหมบัณฑิต  วิทยาลัยสงฆนครพนม ทั้งนี้ หากไม
ดำเนินการตามกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในครั้งนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑  -  
 

รายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  รอบแรก  (โควตา) 
(แนบทายประกาศวิทยาลัยสงฆนครพนม ฉบับลงวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๖๕) 

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

คณะพุทธศาสตร  สาขาวิชาพระพทุธศาสนา (พธ.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ สามเณรดนิทอง  จอยรักสกุล โรงเรยีนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธิ์คำ  
๒ พระณฐัพงศ  อมโร ป.บส. วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๓ พระไกรศร  จนฺทสาโร (มั่งสิน) ป.บส. วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๔ พระอธิการเดชสิทธิ์  ยติโก (มั่นการ) ป.บส. วิทยาลัยสงฆนครพนม  
๕ พระภูพาน  สติสมฺปนฺโน (เฉลิมพิมานพร) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  
๖ พระอธิการเอม  ฐานสีโล (จำใบรัตน) ป.บส. วิทยาลัยสงฆนครพนม  

 
 

คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  (ร.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  
 

ที่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุพรรษา  พอโคตร โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา  
๒ นายชินวัตร  อินทรกัษ โรงเรียนดงดาวเเจงพัฒนศึกษา  
๓ นายภาคิน  โคตะ โรงเรยีนดงดาวแจงพัฒนศึกษา  
๔ นายพงศพัฒน  โกพลรตัน โรงเรียนดวงดาวแจงพัฒนศึกษา  
๕ สามเณรนนทะชัย  สุขเกิด โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล  
๖ สามเณรสมัชชา  ชุมคำนอย โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล  
๗ นางสาวปวีณา  นาพินิจ โรงเรียนดงดาวเเจงพัฒนศึกษา  
๘ นายรุงเกียรต ิ วาโฉม วิทยาลัยเทคนิคระยอง  
๙ พระมหาอดิเรก ภูรวิฑฺฒโน (สายลุน) โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล  

๑๐ นายเกรียงไกร  โพธาราม โรงเรียนเลิงนกทา  
๑๑ นางสาวนิติยา  พาลึก โรงเรียนหวานใหญวิทยา  
๑๒ พระวชิระ  ญาณวโร (ฐานะ) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  

 
 
 



-  ๒  -  
 

คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวพนัสตา  มหาเสนา โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม  
๒ นางสาวจินตนา  วงษวิวงษ โรงเรยีนธาตพุนม  
๓ นายธีรพล  ศรีปทุมภรณ โรงเรียนหวานใหญวิทยา  
๔ นายภานุพงศ  วงสาสิง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา  
๕ สามเณรพีระวัส  การินทร โรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ  
๖ สามเณรตะวัน  แกวกะรังจัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล  
๗ สามเณรวิทยธวัช  นาแซง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล  

 
 

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ สามเณรสุภาวัช  อยูดีเสมอ โรงเรยีนพระปริยัติวัดโพธิ์คำ  
๒ สามเณรมานพ  พรมดี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล  

 

 

หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
๑)  ใบรายงานตัวที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว (ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย) รับที่มหาวิทยาลัย 
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 
  
 
 


