
 
 

ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ รอบแรก (โควตา)  

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  ไดดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๖ รอบแรก (โควตา)  ตั้งแตวันที่   ๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๖  ที่ผานมาแลวนั้น  
 บัดนี้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนมไดพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครสอบ
เรียบรอยแลว  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๖ รอบแรก (โควตา)  จำนวน  ๒๖ รูป/คน   (ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบทาย)  โดยให
ผูมสีิทธิ์ดำเนินการตามกำหนดการดังนี้  
 

  วันอาทิตยที่  ๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖   สอบสัมภาษณ  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     -  สอบสัมภาษณ  ณ หอง A ๒๐๑  ชั้น ๑  อาคารพระพรหมบัณฑติ  

วิทยาลัยสงฆนครพนม 
        

  ทั้งนี้  หากผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ไมดำเนินการตามกำหนดที่ประกาศไวน้ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม  จะถือวาสละสิทธ์ิในครั้งน้ี 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 
 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.) 
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑  -  
 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖  รอบแรก  (โควตา) 
(แนบทายประกาศวิทยาลัยสงฆนครพนม ฉบับลงวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๖) 

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

คณะพุทธศาสตร  สาขาวิชาพระพทุธศาสนา (พธ.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ พระอดิศร จารุโก วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  
๒ Samanera Panya Boonkham โรงเรียนมัธยมสงฆตอนปลายทาหีนแขวงจำปาสัก  
๓ พระมหาวุฒิศักดิ ์ธมฺมสุนฺทโร (ไชยเชษฐา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป  
๔ พระธวัชชัย ฐิตปสาโท (บุญราศรี ) โรงเรยีนธรรมบวรวิทยา  
๕ พระมหาวีระศักดิ์ โชติปฺโญ (นันทราช) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป  
๖ พระณรงค อาภัสสะโร (สิงหลอ) กศน.อำเภอพนมไพร  
๗ แมชีสกาวใจ อ่ำปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  

 
 

คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวกมลลักษณ คำมุงคุณ โรงเรยีนธาตุพนม  
๒ นางสาวชุตินันท พรรื่นเริง โรงเรยีนดงเย็นพิทยาคาร  
๓ นางสาวนันธินี สุมนิ โรงเรียนธาตุพนม  
๔ นางสาวรุจิรา ผายม โรงเรยีนธาตุพนม  
๕ นางสาวน้ำเย็น สนมศรี โรงเรียนนาแกพิทยาคม  
๖ นางสาวสูขวัญ พอสาร โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล  
๗ นางสาวปยะเรศ เหลาดี โรงเรียนรามราชพิทยาคม  
๘ นางสาวทรงพร แสนบุญมี โรงเรยีนรามราชพิทยาคม  
๙ นายวีรชัย บริบูรณ โรงเรยีนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)  

๑๐ นางสาวณัฐสุดา กงสะเด็น โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล  
๑๑ นางสาววรรณสมร หลักคำ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล  
๑๒ นางสาวสาวิตรี คำมุงคุณ โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค  
๑๓ นางสาวจิราภรณ คำมุงคุณ โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค  

 
 
 



-  ๒  -  
 

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  

 
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นายภาณุพงศ พันจันทร โรงเรยีนผดุงนารี  
๒ นายธรณินทร ชูประยูร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
๓ นางสาวอลิสดา แสงสุวรรณ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร  

 
 

คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  (ร.บ.) หลักสูตร ๔ ป 
   

  
 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ นายธีระวัฒน ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
๒ นายดนุสรณ สีสองเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร)  
๓ สามเณรอานันดร ดวงดี โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล  

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

๑. ดานความประพฤติดี มารยาทดี 
- หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน  
- มีหลักฐานเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ หรือไดรับรางวัลตางๆ (ถามี) 

 

๒. ดานผลการเรียนดี  

- ใช GPAX ๕ เทอม หรือผลการเรียนเฉลี่ย ไมต่ำกวา ๒.๗๕  หรือหนังสือรับรองผลการเรียนจาก

โรงเรียน 
- มีหลักฐานเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ หรือไดรับรางวัลตางๆ (ถามี) 
 

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

 
 
 
 


