
 
 
 

 
ประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 
------------------------------------------------------ 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (รอบสอง)  เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ไปแล้วนั้น  
 บัดนี้  การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๓ (รอบสอง)   ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้าย  โดยให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิต ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.  ณ  สำนักงานวิชาการ  กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล  ห้อง A๓๑๐  ชั้น ๓  อาคารพระพรหมบัณฑิต  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการ
ตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑  -  
 

รายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
ฉบับลงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 

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

  

 คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๕ สามเณรชลสิทธิ์  ดาบสีพาย  
๒ ๐๐๖ สามเณรฐาปกรณ์  สมศรี  
๓ ๐๐๗ สามเณรธนวัฒน์  บุญนก  
๔ ๐๐๘ นายโกศล  นะคะจัด เทียบโอน 
๕ ๐๑๐ นางสาวจิรารัตน์  ตะวะนะ  
๖ ๐๑๒ พระธวัชชัย  ฐิตธมฺโม (หากันได้)  
๗ ๐๓๕ พระมหาวุฒิชัย  ยโสธโร  

 

 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑๒ นางสาวขนิษฐา  คำพิมพ์  
๒ ๐๑๓ สามเณรศมพล  แสงกาศ  
๓ ๐๒๒ สามเณรเอกราช  แต้มกลาง  

 

 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๔ นางสาวกิ่งชะดา  สุราษ  
๒ ๐๐๕ นางสาวศิริรัตน์  สันทา  
๓ ๐๐๙ นางสาวอรยา  คำมีอ่อง  
๔ ๐๑๒ นายชัยวัฒน์  พันธ์สน  
๕ ๐๑๓ นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ยงยันต์  
๖ ๐๑๔ นายสุภชัย โอพะนา  
๗ ๐๑๕ Phra Bounchan Vansavang  

 



-  ๒  -  
 

 คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑๓ นายเปรม  คำศรี เทียบโอน 
๒ ๐๑๔ นายกิตติศักดิ ์ ชมจันทร์  
๓ ๐๑๕ สามเณรธนธรณ์  อุปคุณ  
๔ ๐๑๖ นายกรณพัฒน์  จะรีศรี  
๕ ๐๑๗ สามเณรธนาวุฒิ  มีชัย  
๖ ๐๑๘ สามเณรพิชิต  ไชยต้นเทือก  
๗ ๐๑๙ นายจตุพงศ ์ ดำสนวน  
๘ ๐๒๐ นายศาสตรา  จิตอามาตย์  
๙ ๐๒๑ นายธีระวัฒน์  พวงบุรี  

๑๐ ๐๒๓ สามเณรพุฒิพงษ ์วงค์แสง  
๑๑ ๐๒๔ นายสายฟ้า  ทินกูล  
๑๒ ๐๒๕ พระธีรชัย  สุชาโต (ถวิลรักษ์)  
๑๓ ๐๒๖ พระวีระศักดิ์  จารุวัณโณ (ประดับศรี)   
๑๔ ๐๒๗ สามเณรภาณุพงษ์  เเสนศรี  
๑๕ ๐๒๘ นายชรินทร์  มะนาตย์  
๑๖ ๐๓๐ นายนิติกร  คนไว  
๑๗ ๐๓๑ นางสาวสุลาวัลย์  อรรคศรีวร  
๑๘ ๐๓๒ นายพรหมเทพ  พรหมจันทร์  
๑๙ ๐๓๓ สามเณรภัทรายุทธ  วิลัยกุล  
๒๐ ๐๓๔ สามเณรวิษณุ  โคตรคำ  
๒๑ ๐๓๕ พระมหาวุฒิชัย  ยโสธโร  
๒๒ ๐๓๖ สามเณรเทิดมงคล  อุณวงษ์  
๒๓ ๐๓๗ สามเณรนันทวัฒน์  คนไว  
๒๔ ๐๓๘ นายธิติวุฒิ  แผ่นบุตร  
๒๕ ๐๔๒ พระอาณัติ  ศรีสิงห์  
๒๖ ๐๕๒ นายภัทรนันท์  จุลทอง เทียบโอน 
๒๗ ๐๕๘ สามเณรณฐกฤต  ชาศรี  
๒๘ ๐๕๙ สามเณรพลฤทธิ์  เก็งชัยภูมิ  
๒๙ ๐๖๐ สามเณรพิชัย  ตุ้มอ่อน  

 



-  ๓  -  
 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 

๓๐ ๐๖๑ นายอนวัช  สิงวันคำ  
๓๑ ๐๖๔ นายเชษฐา  วงศศ์รชีา  
๓๒ ๐๖๕ ณัฐพล  มันทลา  
๓๓ ๐๖๙ นายยุทธชัย  ฮุงหวน เทียบโอน 
๓๔ ๐๗๒ นางสาวปุณยนุช  พันชะตะ  
๓๕ ๐๗๓ พระนคเรช  ขนฺติสาโร  (รัตนมาลี)  
๓๖ ๐๗๔ พระวัฒนภัส  โชติปญฺโญ  (ทองโสภา) เทียบโอน 

 
 
 


